
 

 

 
 
 

 
 
 

KUNGÖRELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-11 
 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 21 november 2022 klockan 

18:00 i kommunhuset, sessionssalen för att behandla följande ärenden: 

Ärenden   

1.  Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 
Dnr 2022/00075  

  

2.  Driftbudget 2023, plan 2024-2025, Smedjebackens kommun 
Dnr 2022/00239  

  

3.  Investeringsbudget 2023, plan 2024-2025 
Dnr 2022/00470  

  

4.  Skattesats 2023 
Dnr 2022/00448  

  

5.  Borgensram 2023 kommunkoncernen  
Dnr 2022/00492  

  

6.  Samverkansavtal barn- och ungdomshälsa, familjecentral 
Dnr 2018/00328  

  

7.  Taxa för externa tryckeritjänster 
Dnr 2022/00394  

  

8.  Taxa inom livsmedelslagstiftningen 2023 
Dnr 2022/00453  

  

9.  Taxor och avgifter inom miljöbalkens område 2023 
Dnr 2022/00452  

  

10.  Plan och Bygglovstaxa 2023 inklusive kart- och mättaxa 
Dnr 2022/00451  

  

11.  Avfallstaxa 2023 
Dnr 2022/00460  

  

12.  VA-taxa 2023 
Dnr 2022/00459  

  

13.  Avgift för besök vid familjerådgivningen 
Dnr 2022/00405  

  

14.  Avgifter för hunddagis 
Dnr 2022/00464  

  

15.  Avgift hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivå 
Dnr 2022/00468  

  



Smedjebackens kommun 
Datum 

2022-11-11 
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Ärenden   

16.  Avgifter matabonnemang och matlådor 
Dnr 2022/00466  

  

17.  Taxor räddningstjänsten 2023 
Dnr 2022/00450  

  

18.  Taxor 2023 fritid 
Dnr 2022/00383  

  

19.  Lunchpris Gläntans och Hedgårdens restaurang 
Dnr 2022/00403  

  

20.  Sammanträdestider 2023 
Dnr 2022/00441  

  

21.  Delgivningar  
Dnr 2022/00074  

  

 

Övrigt: 

- Allmänhetens frågestund på ärendet om budget 2023. 

- Smedjebackens kommuns medverkan i val av ombud till  

Sveriges Kommuner och Regioners kongress 2023 

 

Carin Runeson 

Ordförande 

Mona Hyttsten 

Sekreterare 

 

 

Information om webbsändning 

Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds och sparas. 

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Läs med om GDPR och 

personuppgifter på www.smedjebacken.se  

http://www.smedjebacken.se/


 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
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Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 

Förslag till beslut 

Informationen godkänns.      

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser  

Kommunstyrelsen 

Familje- och utbildningsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kulturnämnden 

VBU inkl. kulturskolan 

Bärkehus AB 

Smedjebacken Energi AB 

Barken Vatten & Återvinning  

WBAB 

Revisionen      
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Sammanträdesdatum 

2022-11-08 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 148 Dnr 2022/00239  

Driftbudget 2023, plan 2024-2025 Smedjebackens 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Budget 2023 med plan 2024-2025 godkänns. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Lotta Gunnarsson (M) och Birgitta Eriksson-

Granqvist (M). 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens budgetberedning har, efter genomgång med nämnderna, 

upprättat förslag på budgetramar för 2023 samt plan 2024-2025. 

 

Resultatbudget för 2023 och plan 2024-2025         

          

Belopp i mkr Budget Budget Plan Plan 

  2022 2023 2024 2025 

          

Verksamhetens intäkter 122,5 125,5 128,5 131,5 

Verksamhetens kostnader -783,2 -818,2 -845,6 -868,5 

Avskrivningar -21,0 -21,8 -25,0 -27,0 

Verksamhetens nettokostnader -681,7 -714,5 -742,1 -764,0 

          

Skatteintäkter 554,0 575,8 603,2 625,4 

Utjämning och generella statliga bidrag 155,4 170,1 170,8 171,7 

Finansiella intäkter 2,5 2,5 2,5 2,5 

Finansiella kostnader -5,7 -10,7 -11,2 -11,7 

Årets resultat 24,5 23,2 23,2 23,9 

       

3%-mål  22,4 23,2 23,9 

Investeringsutrymme   45,0 48,2 50,9 
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Driftramar för 2023 och plan 2024-2025 

Belopp i tkr Budget Budget Plan  Plan  

  2022 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen:         

KS Ledning och stöd 36 851 53 326 54 393 55 481 

KS Samhällsbyggnad 65 042       

KS Förfogandeanslag 16 000 14 000 20 000 17 000 

Summa kommunstyrelsen 117 893 67 325 74 393 72 481 

Kulturnämnd 11 091       

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnd   66 414 71 442 70 872 

Miljö- och byggnadsnämnd 9 404 8 456 8 625 8 598 

Familje- och utbildningsnämnd:         

Kansli, barn och skolverksamhet 224 181 235 269 243 975 248 854 

Individ och familjeomsorg 35 497 39 094 39 876 40 674 

Summa familje- och utbildningsnämnd 259 678 274 364 283 851 289 528 

Omsorgsnämnd 211 906 221 892 226 330 243 857 

VBU:         

Gymnasiet och komvux 62 500 65 250 66 555 67 886 

Kulturskolan 3 649 3 680 3 754 3 829 

Summa VBU: 66 149 68 930 70 309 71 715 

Överförmyndarnämnd 1 244 1 269 1 295 1 321 

Revision 930 930 930 930 

Summa nämnder 678 296 709 580 737 174 759 300 

          

Finansen:         

Sociala avgifter/pensioner, interna poster  12 250 13 750 13 750 13 500 

Internränta -8 800 -8 800 -8 800 -8 800 

Summa finansen 3 450 4 950 4 950 4 700 

          

Summa verksamheter drift 681 746 714 530 742 124 764 000 

     
Förstärkningar i budget 2023, plan 2024-
2025      

     

Generell uppräkning 2023 2024 2025  

Uppräkning ramar 2% 11 879 11 161 11 464  

Nettokostnadsförstärkning 2,5% 14 849      
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Verksamhetsförstärkningar  2023 2024 2025 Nämnd 

IFO Förebyggande arbete 2 000 2 000 2 000 FUN 

Förstärkt bemanning fritidsgårdar 1 800 1 800 1 800 KSN 

Hyra Röda Berga (tillbyggnad) 1 000 2 000 2 000 FUN 

Lunchservering Hedgården och Gläntan 450 450 450 ON 

Familjecentral  3 000 3 000 FUN 

Demensvård   13 000 ON 

     

Tillfälliga tilläggsanslag  2023 2024 2025 Nämnd 

Förstärkt underhåll gator  2 000 6 000 4 000 KSN 

LSS-placeringar 2 300 2 300 2 300 ON 

Införande av IT-system 500 200  MOB, KSN 

     

KS förfogandemedel 2023 2024 2025 Nämnd 

Äldreomsorgssatsning 7 000 7 000 7 000 ON 

Uppdrag jämlik förskola och skola 3 000 3 000 3 000 FUN 

Övrigt 4 000 10 000 7 000 Alla 

 

Från Moderaterna föreligger eget budgetförslag för 2023 enligt bilaga.  

Yrkanden  

Fredrik Rönning (S) och Jan Tholerus (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

Lotta Gunnarsson (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag.  

Efter framställd proposition förklarar ordförande att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2022-10-25 § 88 

Budget 2023 med plan 2024-2025  

Moderaternas budgetförslag 
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Vision för Smedjebackens kommun 
Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. 

  

Kommunfullmäktiges mål 
En översyn av målstrukturen gjordes inför budget 2020, målen är uppdelade under tre perspektiv; 

hållbarhet, utveckling och effektivitet. 

 

Hållbarhet 

En kommun för alla 

Smedjebacken är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig 

delaktiga. Vår fysiska och psykiska hälsa ska vara god. Trygghet och framtidstro ska känneteckna vår 

sociala samvaro. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Smedjebackens kommun ska 

erbjuda bra möjligheter för alla åldrar. 

En ekokommun i framkant 

Vi ska skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling av vår kommun. Vi ska fortsätta 

arbetet för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de 

kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder. 

 

Utveckling 

Hög sysselsättning 

Smedjebacken är och ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning och goda 

förutsättningar för företagande. För att främja fortsatt tillväxt och minska sårbarheten behöver 

näringslivet breddas till fler branscher. Regionförstoring med närmare samarbete med våra 

grannkommuner och tydligare kopplingar till Mälardalen behövs för att skapa en större 

arbetsmarknad. Innovationskraft, engagemang och entreprenörskap ska uppmuntras. 

 

Attraktivt boende 
Smedjebackens kommun ska fortsätta att erbjuda attraktivt boende. Vi ska förtäta för de som vill bo i 

tätorterna och erbjuda nya tomter i strandnära lägen. Tillgång till kommunalt vatten, avlopp och 

bredbandsfiber ska användas för att öka attraktiviteten. 

 

Effektivitet 

 
Bra ekonomi 
Smedjebackens kommun ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha en ekonomi som tillförsäkrar 

framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på service, verksamhet och anläggningar. 

 

Bra verksamhet 
Kommunorganisationens arbete ska präglas av effektivitet och hög kvalitet. Smedjebackens kommun 

ska ha överskott i ekonomin och ligga bland de 100 bästa kommunerna i Sveriges kommuner och 

landstingskvalitetsmätningar. Verksamheten ska utvecklas i dialog med medborgare, föreningar och 

företag. 
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Styrmodell för verksamhet och ekonomi 

Fördelning av ansvar 

I varje kommun ska det finnas en beslutande församling, kommunfullmäktige. 

Fullmäktige ska tillsätta en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att 

fullgöra kommunens uppgifter. Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna genom att 

kommunallagen anger att den ska ”leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över nämndernas 

verksamhet”. Den konkreta ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder 

framgår ytterst av de reglementen som fastställts av kommunfullmäktige och den delegation som 

fullmäktige lämnat till styrelse och nämnder.  

 

Kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommande år och flerårsplanen för ytterligare två år. 

Fullmäktige fastställer mål för ekonomi och verksamhet på övergripande nivå samt anslag till de olika 

nämnderna. Kommunens helägda bolag följer tidplanen för budgetprocessen och budget och plan för 

drift och investeringar finns med i kommunens budgetdokument som information. 

 

Varje styrelse och nämnd ansvarar för att verkställa de av kommunfullmäktige beslutade målen för 

verksamhet och ekonomi. I budgeten fastställer fullmäktige anslag på nämndsnivå. Fördelning av 

ekonomiskt och verksamhetsmässigt ansvar mellan olika nivåer i organisationen beskrivs nedan: 
 

Kommunfullmäktige 

- fastställer övergripande mål 

- fastställer anslag per nämnd 

- beslutar om justeringar under året mellan nämnderna 

- fastställer total investeringsnivå samt investeringsplan 
 

Kommunstyrelsen 

Har uppdrag att ”leda och samordna förvaltningens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 

nämnders verksamhet”. Kommunstyrelsen fungerar också som facknämnd för ett antal övergripande 

verksamheter. 
 

Nämnden 

Har ansvaret för att bedriva sin verksamhet inom av fullmäktige fastställt anslag och budgetdokument 

- fastställer anslagen per verksamhet/avdelning/enhet och ger därmed attesträtt och ekonomiskt ansvar 

(budgetansvar) till de befattningshavare som definierats genom sina tjänster. 

- beslutar om ekonomiska justeringar under året mellan olika verksamheter/avdelningar/ enheter 

- beslutar om investeringar inom, av fullmäktige, beslutad ram 

- följer upp och analyserar budget och mål för verksamheten 

- fastställer mål för nämndens verksamhet 
 

Kommunchefen 

- ansvarar via sin ledningsgrupp för samordning av förvaltningschefer och VD  
 

Förvaltningschef 

- har inför nämnden ansvaret för verksamheten inom sin förvaltning och att genomföra uppdraget 

inom givna ekonomiska ramar under budgetåret 
 

Avdelningschef/verksamhetschef/enhetschef/budgetansvarig 

- har ansvaret och befogenheterna att driva sin avdelning/verksamhet/enhet inom ramen för sin budget. 
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Mål- och resultatstyrning 

Styrning av verksamheten är komplex. Styrningen sker på många olika sätt via styrdokument, 

ekonomiska ramar, mål, löpande beslut, organisationskultur och organisationsstruktur och via 

rekrytering av chefer och medarbetare. 

 

Nedan presenteras modellen för mål- och resultatstyrningen i kommunen där det övergripande 

dokumentet är budgeten med fördelning av ekonomiska ramar samt fastställande av 

kommunövergripande mål.   

 

Uppföljning och rapportering 

Ekonomisk analys 
Budgetansvarig chef ska löpande följa sitt ekonomiska utfall och delta i förvaltningens gemensamma 

uppföljningsarbete. På nämnd- och bolagsnivå ska dessa uppföljningar göras, vid varje sammanträde, 

på ackumulerat resultat samt en helårsprognos som rapporteras till kommunstyrelsen. Om prognosen 

för det ekonomiska utfallet pekar mot ett budgetöverskridande ska nämnden redovisa åtgärder som 

behöver tas för att undvika underskott. I samband med kommunfullmäktige ska respektive nämnd 

löpande rapportera uppföljning av budgeten. För augusti görs också en delårsrapport för nämnden. 

Årsbokslut görs per den 31 december. 

 

Målanalys 
Nämnder och styrelser följer upp sina nämndplaner löpande under året. Nämnderna har, förutom 

kommunfullmäktiges mål med indikatorer, egna mål  som följs upp av nämnden. En fullständig 

målanalys ska göras i samband med årsbokslut.  

Internkontroll 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa god intern kontroll. För ytterligare 

information hänvisas till kommunfullmäktiges reglemente som beskriver dels organisation samt regler 

och anvisningar för intern kontroll. 
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Verksamhetsutveckling 

Förvaltningar och bolag ska aktivt arbeta med kvalitetsutveckling och förbättringar i syfte att nå dessa 

mål. För att möta demografiska förändringar, nya krav och förväntningar på kommunen samt 

konkurrensen om kompetens inom välfärdssektorn krävs nya synsätt och arbetssätt. Arbetet med 

verksamhetsutveckling behöver systematiseras i syfte att säkerställa god kvalitet och att arbeta 

effektivare. För det krävs kompetens i förändrings- och processledning på verksamhetsnivå och central 

nivå. 

 

Digitalisering av samhällsprocessen är en del i omställningen som sker i vår omvärld. Arbetet behöver 

vara strategiskt, målmedvetet och rättssäkert och ske utifrån kommunens behov. Det ställer i sin tur 

krav på utveckling av relevanta processer liksom ett ökat fokus på förbättrad analysförmåga. En 

förutsättning för att nya digitala system och ny teknik införs är att dessa ger effektiviserings- och 

rationaliseringsvinster.  

 

God ekonomisk hushållning  

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål 

uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att ekonomiska 

aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.  

 

Smedjebacken Kommuns mål för god ekonomisk hushållning: 

- Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag ska uppgå till  lägst 3 %  

- Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar ska vara 100% 

Koncernnytta  

Nämnder, styrelser och samtliga bolag inom Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB ska handla 

utifrån ett gemensamt hushållningsperspektiv vilket kan benämnas ”koncernnytta”. Det innebär att 

nämnder, styrelser och bolag ska se till den lösning som för kommunkoncernen är den mest 

fördelaktiga. Detta kan ske genom samordning av resurser eller samordning av upphandling.  

Ekonomiska beslut 

Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk ram per nämnd. En driftbudget tas i juni och den slutgiltiga 

i november. Det gör att nämnderna måste vara klara med sina budgetunderlag under första delen av 

maj och oktober. Den ekonomiska ramen uttrycks i nettotermer och benämns kommunbidrag. 

Kommunfullmäktige kan justera dessa ramar under pågående år. Nämnder ska inom den budgetram 

som beslutats av kommunfullmäktige uppfylla fastställda mål. 
 

Respektive nämnd är skyldig att se till att inga beslut som kräver ekonomiska resurser fattas utan att 

finansiering är klarlagd. Vid nämndbeslut som medför ekonomiska konsekvenser (till exempel 

verksamhetsförändringar) ska kostnader redovisas i beslutsunderlaget.  
 

Taxor och avgifter 
Förutom skatteintäkter får kommunen ta in avgifter och taxor för olika typer av tjänster, till exempel 

förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, äldreomsorg och bygglov. Taxor och avgifter till kommande 

år är en del av budgetprocessen i respektive nämnd. De påverkar nettoramen, och ska vara med i 

underlaget som beslutas av kommunfullmäktige i november. 

 

Över- och underskott 
Över- och underskott balanseras inte mellan åren. Undantag görs för externa medel till exempel EU-

bidrag eller andra medel som är knutna till godkända och tidsbundna projekt, vilka ska periodiseras. 

Statliga bidrag som av staten knutits till vissa specifika projekt eller uppdrag ska redovisas på den 

period som uppgörelsen avser, och i enlighet med god redovisningssed. 
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Investeringar 
Investeringsplan beslutas av kommunfullmäktige i november månad. Investeringar, som innebär 

volymökning alternativt ny eller utökad verksamhet, ska inför ett beslut alltid presenteras med en 

förkalkyl som innehåller såväl kapitalkostnader som övriga driftkostnader. När investeringen 

färdigställts ska en slutredovisning göras av investeringsprojektet.  
 

Anskaffning av inventarier för lägre belopp än två prisbasbelopp, exklusive moms, ska betraktas som 

inventarier av lägre värde, och bokföras som en driftkostnad. När det gäller anskaffning av flera 

inventarier, med ett naturligt samband, ska anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet. 

Motsvarande gäller även anskaffning som kan anses vara ett led i en större inventarieinvestering.  

kostnader som följer av en gjord investering, avskrivning och ränta liksom övriga driftkostnader, ska 

belasta den verksamhet och enhet som investeringen kan hänföras till.  

 

Intern prissättning  

Priser för kommande år, internt i kommunen ska beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott i samband 

med att planeringsförutsättningar och tidplan för budget tas i februari. Prismodellerna skiljer sig åt för 

olika ”utförare”.  

Internhyran  

Beräknas utifrån kostnaden för lokalen, det vill säga mediakostnad, beräknad 

underhållskostnad samt avskrivning och internränta. När en lokal är nyrenoverad är kostnaden 

för avskrivning och internränta hög men underhållskostnaden är låg, vilket förändras över tid. 

Hyran förändras årligen med en av kommunstyrelsens arbetsutskotts fastställd uppräkning.  

 

Hyreshöjningar utöver årlig uppräkning av internhyran ska ske när: 

- verksamhetsspecifika önskemål ligger till grund för investering,  

- vid helrenoveringar som väsentligt höjer standarden  

- vid tillkommande ytor. 

 

Kostpriset  

Beräknas per portion inom grundskolan, per dag inom förskolan och per dygn inom 

äldreomsorgen. Fördelningen är utifrån antalet elever/barn/boende. Det finns idag kök som 

arbetar mot de olika verksamhetsgrenarna och det är deras kostnader som ligger till grund för 

priset. 

 

IT-priset 
Beräknas utifrån en ny finansieringsmodell för IT-kostnader som tagits fram av den gemensamma 

servicenämnden. Modellen är uppdelad på två områden, rörliga och fasta kostnader. De rörliga 

kostnaderna hanteras via en tjänstekatalog, där verksamheterna själva kan göra sina val kring tjänster 

rörande till exempel datorer, skrivare och systemdrift. De fasta kostnaderna hanteras via en 

fördelningsmodell baseras på antalet anställda och antalet elever i årskurs 6-9.   
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Budgetförutsättningar för 2023 och plan 2023-2024 

Sveriges ekonomi 

I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nya skatteunderlagsprognos har skattunderlagets 

nominella ökning justerats ned för kommande år, jämfört med den föregående prognosen i augusti. 

Både inflation och räntor kommer att bli högre nästa år än enligt tidigare bedömning och det kommer 

att slå hårt mot samhällsekonomin. Att centralbankernas styrräntor samtidigt höjs världen över innebär 

en rejäl avkylning av den globala konjunkturen. 

 

Det nominella skatteunderlaget (det som används i budgetplan) beräknas öka med 4,0% under 2023. 

Om man sedan räknar bort regelförändringar och prisökning blir det reala skatteunderlaget -2,7%, dvs 

det utrymme som finns för att öka den skattefinansierade kommunala verksamheten. 

 

 

 
 

Smedjebackens kommun 
 

Befolkning 

Trenden det senaste året är en ökande befolkning. Den 31 augusti 2022 hade kommunen 10 971 

invånare vilket är en ökning med 38 invånare sedan årsskiftet. Förändringen beror främst på positivt 

flyttningsnetto, dvs fler som flyttat in till kommunen än som flyttat ut. 

 

Skattesats 

Skattesatsen föreslås vara oförändrad för 2023 och uppgår därmed till 22,46%. 
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Förstärkningar i Budget 2023 och plan 2024-2025 

 

Skatteintäkterna och generella statsbidragen beräknas öka med ca 36 mkr från Budget 2022 till Budget 

för 2023. Nämnderna har utifrån detta fått en generell ramuppräkning med 2%.  

Nettokostnadsförstärkning 2,5% 

Nämnderna har också utifrån inflationen och ökade internpriser fått en nettokostnadsförstärkning med 

ytterligare 2,5% för 2023. Denna förstärkning ska också täcka en majoritet av nämndernas övriga 

äskanden. Nämnderna har själva att besluta hur ramförstärkningen ska nyttjas. 

Äldreomsorgssatsning 35,7 mkr 

Smedjebackens kommun påbörjade under 2021 en stor äldreomsorgssatsning som syftar till att öka 

kvaliteten genom förstärkt bemanning. Ett särskilt måldokument finns framtaget som beskriver 

framtida bemanning och kompetens inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen garanteras en förstärkning 

under 2023-2025 på 11,9 mkr per år, totalt 35,7 mkr. Av denna satsning förväntas 4,9 mkr ersättas 

årligen via riktade statsbidrag. De delar av förstärkningen som inte täcks av statsbidrag ersätts via KS 

förfogandemedel. 

Uppdrag jämlik förskola och skola 9,0 mkr 

Under KS förfogandemedel avsätts 3,0 mkr per år för satsningar för jämlik förskola och skola. 

Familje- och utbildningsnämnden har tagit fram en plan för detta arbete.  

 

Generell uppräkning  2023 2024 2025  
Uppräkning ramar 2%  11 879 11 159 11 462  
Nettokostnadsförstärkning 2,5%  14 849      
          
Verksamhetsförstärkningar   2023 2024 2025 Nämnd 

IFO Förebyggande arbete  2 000 2 000 2 000 FUN 

Förstärkt bemanning fritidsgårdar  1 800 1 800 1 800 KSN 

Hyra Röda Berga (tillbyggnad)  1 000 2 000 2 000 FUN 

Lunchservering Hedgården  350 350 350 ON 

Familjecentral   3 000 3 000 FUN 

Demensvård    13 000 ON 

      

Tillfälliga tilläggsanslag   2023 2024 2025 Nämnd 

Förstärkt underhåll gator   2 000 6 000 4 000 KSN 

LSS-placeringar  2 300 2 300 2 300 ON 

Införande av IT-system  500 200  MOB, KSN 

      

KS förfogandemedel  2023 2024 2025 Nämnd 

Äldreomsorgssatsning  7 000 7 000 7 000 ON 

Uppdrag jämlik förskola och skola  3 000 3 000 3 000 FUN 

Övrigt  4 000 10 000 7 000 Alla 
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Resultatbudget för 2023 och plan 2024–2025 
 

Belopp i mkr Budget Budget Plan Plan 

  2022 2023 2024 2025 

          

Verksamhetens intäkter 122,5 125,5 128,5 131,5 

Verksamhetens kostnader -783,2 -817,8 -845,2 -868,3 

Avskrivningar -21,0 -21,8 -25,0 -27,0 

Verksamhetens nettokostnader -681,7 -714,1 -741,7 -763,8 

          

Skatteintäkter 554,0 575,8 603,2 625,4 

Utjämning och generella statliga bidrag 155,4 170,1 170,8 171,7 

Finansiella intäkter 2,5 2,5 2,5 2,5 

Finansiella kostnader -5,7 -10,7 -11,2 -11,7 

Årets resultat 24,5 23,6 23,6 24,1 

 

Skatter och statsbidrag 

Skatter och statsbidrag där även fastighetsavgiften ingår beräknas öka med 5,1 % till 2023 jämfört 

med budget 2022.  

Verksamhetens nettokostnader 

För att kunna hålla balans i ekonomin är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar mer än vad skatter 

och statsbidrag gör. Enligt förelagd budget beräknas nettokostnaderna att öka till år 2023 med 4,8% 

jämfört med budget 2022. 
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Driftramar för 2023 och plan 2023–2025 
 

Belopp i tkr Budget Budget Plan  Plan  

  2022 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen:         

KS Ledning och stöd 36 851 53 326 54 393 55 481 

KS Samhällsbyggnad 65 042       

KS Förfogandeanslag 16 000 14 000 20 000 17 000 

Summa kommunstyrelsen 117 893 67 325 74 393 72 481 

          

Kulturnämnd 11 091       

          

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnd   66 414 71 442 70 872 

          

Miljö- och byggnadsnämnd 9 404 8 456 8 625 8 598 

          

Familj- och utbildningsnämnd:         

Kansli, barn och skolverksamhet 224 181 235 269 243 975 248 854 

Individ och familjeomsorg 35 497 39 094 39 876 40 674 

Summa familj- och utbildningsnämnd 259 678 274 364 283 851 289 528 

          

Omsorgsnämnd 211 906 221 792 226 228 243 753 

          

VBU:         

Gymnasiet och komvux 62 500 65 000 66 301 67 628 

Kulturskolan 3 649 3 680 3 754 3 829 

Summa VBU: 66 149 68 680 70 055 71 457 

          

Överförmyndarnämnd 1 244 1 269 1 295 1 321 

Revision 930 930 930 930 

Summa nämnder 678 296 709 230 736 818 758 938 

          

Finansen:         

Sociala avgifter/pensioner, interna poster  12 250 13 750 13 750 13 750 

Internränta -8 800 -8 800 -8 800 -8 800 

Summa finansen 3 450 4 950 4 950 4 950 

          

Summa verksamheter drift 681 746 714 180 741 768 763 888 
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Balansbudget för 2022 och plan 2023–2024 
 

Belopp i tkr Budget       
2022-12-31 

Budget       
2023-12-31 

Budget       
2024-12-31 

Budget       
2025-12-31   

Tillgångar         

Anläggningstillgångar 548,0 568,0 588,0 608,0 

Omsättningstillgångar 113,1 104,7 101,2 104,0 

          

Summa tillgångar 661,1 672,7 689,2 712,0 

          

Eget kapital, avsättningar och skulder         

IB, eget kapital 160,7 185,2 208,8 232,4 

Årets förändring 24,5 23,6 23,6 24,1 

Eget kapital 185,2 208,8 232,4 256,5 

          

Avsättningar 62,7 63,7 64,7 64,7 

          

Långfristiga skulder 248,6 245,6 242,6 239,6 

Kortfristiga skulder 164,6 154,6 149,5 151,2 

Summa skulder 413,2 400,2 392,1 390,8 

          

Summa eget kapital, avsättningar  661,1 672,7 689,2 712,0 

och skulder         
 

Långfristiga skulder 

Kommunen amorterar på de lån som finns i balansräkningen varje år med ca 3 mkr.  

Ansvarsförbindelsen 

De pensionsförpliktelser som uppstått före 1998 är inte redovisad som en skuld i balansräkningen. Det 

innebär att ansvarsförbindelsen kommer att belasta kommunen löpande i takt med att de betalas ut. 

Sedan 2014 har kommunen betalat av 95,0 mkr på ansvarsförbindelsen. Per 30 augusti 2022 uppgick 

återstående ansvarsförbindelse till 200,7 mkr. 
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Investeringsbudget för 2023 och plan 2024–2025 
Investeringsutrymmet för 2022–2024 är 45,4 mkr (2023), 48,6 mkr (2024) samt 51,1 mkr (2025). 

Avskrivningar och årets resultat är det som brukar benämnas investeringsutrymme. 

 

 

Belopp i tkr

Budget 

2023

Plan  

2024

Plan 

2025

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden

Fastigheter

Projektering skolor 500 500 500

Energieffektivisering 1 500 1 500 1 500

Energiproduktion 3 000 3 000 3 000

Ventilationsanläggning Smedjehallen 3 300

Skolprojekt 2 000 22 000 28 000

Utvecklingsplan Herosområdet 4 000 4 000

Fritidsanläggningar utifrån föreningarnas behov 600 600 600

Tillgänglighet, buller, säkerhet och köksmaskiner 2 000 2 000 2 000

IT/Nätverk 250 500 500

Ombygnad damm i Silfhyttan 1 800

Ospecificerade investeringar fastigheter 3 000 3 000 3 000

Gator

Gång- och cykelvägar 1 000 1 000 1 000

Anpassning VB energis ombyggnader 300 300 300

Gatubelysning utbyte till led 1 000 1 000

Ospecificerade investeringar gator 1 000 1 000 1 000

Yttre miljö

Förskolor och Skolor enlig FUNs önskemål 500 500 500

Centrumplan Smedjebacken 750 1 500

Utvecklingsplan Söderbärke 1 000 1 000 1 000

Parker och offentliga platser 150 150 150

Trädrenovering infarten 350

Ospecificerade investeringar 1 000 1 000 1 000

Inventarier

Lastmaskin Heros 1 900

1 %  till offenltig gestaltning 250 250 250

Familj- och utbildningsnämnden

Inventarier skolor 800 800 800

Inventarier Röda Berga 900

Omsorgsnämnden

Inventarier 600 600 600

Kommunstyrelsen

Informationsskyltar 750 250

Brandbil 750

Mark och exploatering 2 000 2 000 2 000

Totalt 35 950 48 450 48 700
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Nämndernas budget för 2023 och plan 2024–2025 
För respektive nämnd redovisas ett utdrag från nämndernas beslutade budgetdokument för 2023       

och plan 2024–2025. Fullständigt budgetdokument finns redovisade i respektive nämnds 

sammanträdesprotokoll från oktober på kommunens hemsida, www.smedjebacken.se.  

Kommunstyrelsen 

Verksamhet 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ett helhetsansvar för 

kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 

gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över 

verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser, kommunalförbund och avtalssamverkan. 

 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet 

med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och 

fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 

(uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana 

uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de 

uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning utgörs av kansliavdelningen, avdelningen för medborgarservice, 

personalavdelningen, ekonomi- och upphandlingsavdelningen. Från och med januari 2023 ingår även 

avdelningarna näringsliv och räddningstjänst. Förvaltningens uppdrag är att skapa största möjliga nytta 

för kommunens verksamheter och bidra till att kommunens mål uppfylls genom att strategiskt och 

operativt stötta, styra, leda och kontrollera. 

Ekonomiska förutsättningar 

Kommunstyrelsens förfogandemedel 

Resultaträkning (tkr)         

   Budget Budget Plan Plan 
  2022 2023 2024 2024 
Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader 16 000 14 000 20 000 17 000 

Kommunbidrag, årsbudget 16 000 14 000 20 000 17 000 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 
  2022 2023 2024 2025 
Intäkter -8 324 -9 242 -9 427 -9 616 

Kostnader 45 175 62 568 63 819 65 096 

Kommunbidrag, årsbudget 36 851 53 326 54 392 55 480 

 

http://www.smedjebacken.se/
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Plan för budgetperioden 
Planering av introduktion/fortbildning för förtroendevalda inför den nya mandatperioden pågår. 

Översyn av befintliga mål och styrdokument ska göras liksom upprättande av risk- och 

sårbarhetsanalys för mandatperioden. I samband med bildandet av kultur- och 

samhällsbyggnadsnämnden från år 2023 förs avdelningarna näringsliv och räddningstjänst över till 

förvaltningen. Arbete med att finna former för synergieffekter och samverkan utifrån 

organisationsförändringen är därmed aktuellt.   

 

Översyn och kartläggning av olika processer fortsätter för att effektivisera och höja kvalitéten. 

Ambitionen är även att frigöra resurser inom befintlig budget för att kunna rekrytera en 

verksamhetsutvecklare/FOU-chef. Implementering av nytt ekonomisystem, e-handel, förberedelser 

inför upphandling av lönesystem och ärendehanteringssystem samt gemensam upphandling av telefoni 

tillsammans med övriga Dalakommuner är på agendan. Kommunens postrutiner ska ses över och 

bland annat är anslutning till den statliga tjänsten för myndighetsutskick ”Mina Meddelanden” 

aktuellt.  
Smedjebackens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, där utgångspunkten är ett hållbart, 

hälsosamt och tryggt arbetsliv. Implementering av styrdokument som medarbetarpolicy, 

arbetsmiljöpolicy och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete fortgår liksom ett arbete för att minska 

sjukskrivningstalen. Förvaltningen är delaktig i de andra förvaltningarnas utvecklingsarbete 

exempelvis äldreomsorgssatsningen och jämlik förskola och skola.  

Tillsammans med andra verksamheter är målet att öka tillgängligheten av samhällsservice i hela 

kommunen med lansering av mobil bokbuss i kombination med medborgarkontor. Satsningen 

möjliggörs delvis genom statliga medel ”Stärkta bibliotek”. Medborgarenkäten följs upp under 2023. 

Ett arbete är påbörjat med att öka det digitala innanförskapet. De sociala hållbarhetsfrågorna kommer 

även fortsättningsvis att vara mycket centrala, bland annat ungas väg till arbete och hälsofrämjande 

åtgärder.  

 

Med anledning av det rådande säkerhetspolitiska läget är säkerhets- och beredskapsarbetet fortsatt av 

stor vikt liksom det brottsförebyggande arbetet. Räddningstjänstens fokus är förebyggande 

verksamhet, utbildningar och samverkan med andra aktörer för ökad trygghet.  

Prioriterade områden för näringslivsverksamheten är utveckling av besöksnäringen, verka för 

regionförstoring mot Mälardalen, etableringar/breddning av näringslivsstrukturen och arbeta för ett 

förstärkt lokalt utvecklingsarbete genom samverkan med företagen, företagarföreningar och 

organisationer.  

Kommunen kommer fortsatt att verka för ett statligt servicecenter i Smedjebacken samt polisiär 

närvaro i kommunhuset.  
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Indikatorer  
Nedanstående indikatorer kommer att användas för att följa upp målen på övergripande nivå. 

Hållbarhet 

 
En kommun för alla  
• Ohälsotal, för befolkningen 16–64 år  

• Antal anmälda våldsbrott/ 1000 inv  
• Nöjd-Medborgar-Index 

• Nöjd-Inflytande-Index 

• Nöjd-Region-Index  

• Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av inv 6-15 år 

 
En ekokommun i framkant 
• Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 

• Energiförbrukning i kommunkoncernens lokaler 

• Utsläpp av växthusgaser, ton per person och år  

• Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar  

• Antal liter bensin som tankas inom kommunens verksamheter 

Utveckling 

 

Hög sysselsättning 
• Befolkningsutveckling  

• Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 16–64 år/18–24 år 

• Andel företagare av förvärvsarbetande 

 
Attraktivt boende 
• Andel färdigställda bostäder i småhus 

• Antal bostäder med bostadsrätter 

• Nöjdhet bostäder, index 

• Andel hushåll med tillgång till bredbandsfiber 

 

Effektivitet 

 

Bra ekonomi 
• Årets resultat i förhållande till summa skatteintäkter och utjämning i resultaträkningen, minst 3 % 

• Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar, 100% 

 
Bra verksamhet 
• Grundskolan ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning 

• Äldreboendena ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning 

• Ordinärt boende (hemtjänst) ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning 

• Andel gymnasieelever (hemkommun) med examen inom 4 år 

• Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid  
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Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden 

Verksamhet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen blir 2023 organiserad i sex avdelningar. Genom 

Samhällsbyggnadsförvaltningens Tekniska avdelning förvaltas kommunal egendom, fastigheter, skog 

och mark, gator och vägar samt kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar. Kostavdelningen tar hand om 

kommunens måltidshantering och verkar för hållbara och långsiktiga inköp i samverkan med övriga 

kommuner i Dalarna. Fokus ligger också på sunda måltidsmiljöer. Fritidsavdelningen svarar för 

kommunens fritidsverksamhet inklusive kontakt med föreningar och drift av fritidsanläggningar. 

Arbetsmarknad- och integrationsavdelningens syfte är att stärka sambandet mellan kommunens 

verksamhet, utbildning och arbetsmarknad genom att arbete med målgruppen som står utanför 

arbetsmarknaden.  

Ekonomiska förutsättningar  

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 
  2022 2023 2024 2025 
Intäkter 0 -106 043 -108 164 -110 328 

Kostnader 0 172 457 179 606 181 200 

Kommunbidrag, årsbudget 0 66 414 71 442 70 872 

Plan för budgetperioden 
Inför den kommande mandatperioden så pågår planeringen för den nya nämnden som bildats. 

Kulturnämnden ersätts av ett kulturutskott under den nybildade Kultur- & samhällsbyggnadsnämnden.  

I samband med det behöver personalorganisationen ses över och förnyade och uppdaterade mål/budget 

behöver göras för hela verksamheten. Förvaltningen behöver finna former för samverkan med övriga 

förvaltningar för att kunna möta de utmaningar som finns inom bland annat näringslivsutveckling.  

Utredning och projektering fortsätter vad gäller behovet av renovering och ombyggnationer av 

Kyrkskolan och Vinsboskola. Tidigare inventering ligger till grund för prioriteringen av 

gatuunderhållet under kommande år. Vad gäller kommunens skog förvaltas den enligt 

skogsbruksplanen. 

 

Folkhälsofrågorna är prioriterade och förvaltningen fortsätter arbetet med idrott och motion till rörelse. 

Arbetet fortsätter kring idrottsanläggningar och då särskilt Herosområdet.   

Föreningslivet är en viktig del av kommunen och behöver stärkas genom bland annat dialogmöten 

med föreningarna. 

Kostenheten kommer fortsätta arbetet med att få en budget där helheten är inräknad och 

verklighetsbaserad utifrån fakta från verksamhetens olika områden. Ett viktigt område är att hantera de 

stora omvärldsförändringarna som driver på kostnadsutvecklingen.  

 

Under 2023 ska fortsatt implementering ske av resultaten av projektet för unga arbetslösa för att fånga 

upp, kartlägga och stödja för att de ska få ett arbete. Samtidigt fortsätter arbete med rekrytering av 

praktikplatser, uppföljning och stöd till arbetsplatser. 

 

Integrationsenheten verkar för ett gott mottagande av anvisade personer och familjer i Smedjebacken. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Verksamhet 
Nämnden arbetar främst med miljö-, hälso- och livsmedelstillsyn, bygglovsprövning, byggnadstillsyn, 

samhällsplanering genom framtagande av detaljplaner, miljöstrategiskt arbete, energi- och 

klimatrådgivning, underhåll och förvaltning av geografiska data, kartframställning, utstakning av 

byggnader och fastigheter samt samordning av kommunens GIS-tjänster.  

 

Nämnden arbetar som tillsynsmyndighet i form av miljö-, hälso- och livsmedelstillsyn, strandskydd, 

bygglovsprövning och byggnadstillsyn. Nämnden arbetar även med samhällsplanering och utveckling 

genom framtagande av detaljplaner, gestaltning och utformning, miljö- och vattenplanering, energi- 

och klimatrådgivning, underhåll och förvaltning av geografiska data, kartframställning, utstakning av 

byggnader och fastigheter samt samordning av kommunens GIS-tjänster.  

Ekonomiska förutsättningar  

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 
  2022 2023 2024 2025 

Intäkter -5 760 -6 019 -6 139 -6 262 

Kostnader 15 164 14 475 14 764 14 860 

Kommunbidrag, årsbudget 9 404 8 456 8 625 8 598 

Plan för budgetperioden 
Miljö- och byggnadsnämnden ska bedrivas i största möjliga mån med avgiftsfinansiering enligt 

miljötillsynsförordningen, livsmedelslagstiftningen samt plan- och bygglagen. 

 

Från 2024 kommer efterhandsdebitering av livsmedelskontroller ske, miljöbalkens taxa ändras också 

under 2024 och flera moment kommer att vara efterhandebitering. Detta innebär att det blir allt 

viktigare med att utföra kontroller och tillsyn i enlighet med beslutad tillsynsplan. Inspektörerna 

behöver enbart arbeta med tillsyn för att kunna finansiera verksamheten. 

 

Upphandling av nytt kart- och mätsystem kommer ske under 2023, det innebär att det idag är oklart 

vad kostnaden kommer att hamna på det nya systemet.  

 

På området bostadsanpassning börjar nämnden arbeta med kontantbidrag med start 2023 i stället för 

åtaganden med fullmakt som inte längre är möjligt enligt den nya bostadsanpassningslagen. 

Kontantbidrag innebär att beslut tas om belopp innan åtgärden sker och det är den sökande som 

kontaktar entreprenör i stället för kommunen. Det innebär också att nämnden kan få bättre kontroll 

över kostnaderna.  
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Familje- och utbildningsnämnden 

Verksamhet 
Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom 

förskoleverksamheten, förskoleklass, grundskola årskurs 1–9, skolbarnomsorg, särskola och elevhälsa 

och inom socialtjänsten vad gäller individ och familjeomsorgens alla delar kring barn- och familj, 

vuxna och försörjningsstöd. Ansvaret för verksamheterna gäller för hela kommunen.  

 

I familje- och utbildningsnämndens ledningsfunktion ligger att leda, samordna och utveckla den 

övergripande verksamheten för: 

• Förskola, grundskola, särskola och skolbarnomsorg 

• Studie- och yrkesvägledning 

• Elevhälsa 

• Individ- och familjeomsorg 

Familje- och utbildningsnämnden ska vidare med uppmärksamhet följa att: Verksamheten inom 

nämndens ansvarsområde utvecklas enligt målen i skollagen, socialtjänstlagen, Hälso- och 

sjukvårdslagen, utbildningsförordningar, läroplaner och lagen om särskilda bestämmelser för vård av 

unga och lag om vård av missbrukare. Nämnden ansvarar för att utvecklings- och förändringsarbete 

bedrivs inom egna verksamheten samt att utveckla formerna för brukarinflytande.  

 

Ekonomiska förutsättningar  

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 

  2022 2023 2024 2025 
Intäkter -19 279 -22 184 -22 284 -22 384 

Kostnader 278 957 296 548 306 135 311 912 

Kommunbidrag, årsbudget 259 678 274 364 283 851 289 528 

Plan för budgetperioden 
Det finns en styrgrupp som arbetar med digitalisering av de nationella proven tillsammans med ATEA 

och Ludvika. Vi kommer också att tillsammans med Ludvika och ATEA arbeta fram en 

”Digitaliseringsstrategi”. 

Inför 2023 kommer elevantalet att öka. Prognosen visar att elevantalet ökar med ca 20 elever dock 

minskar eleverna på fritids med ca 12 barn och enligt vår resursfördelningsmodell innebär det 1,2 fler 

tjänster.  

Trenden från 2016 gällande att det föds färre barn påverkar vår verksamhet. Under 2021 minskade vi 

barngruppernas storlek från 18 till 17 barn per avdelning och för närvarande har vi ett fortsatt minskat 

söktryck på våra förskoleavdelningar. Det skapar förutsättningar för ökat fokus på kvalitetsutveckling 

av vår förskoleverksamhet. 

Förvaltningen fortsätter med de stora kommunövergripande utvecklingsområdena; ”ESTER” 

screeningen - för att sätta in hjälp och stöd tidigt mot normbrytande beteenden, det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet ”Ung Livsstil” samt ”Motivationslyftet” - arbetet med värderingar, motivation, 

självkänsla och självledarskap. Skolorna arbetar med rörelsesatsningen i samverkan med SISU. 
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Förvaltningen har anställt 50% verksamhetsutvecklare inom förskola/skola som arbetar med det 

systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Den tjänsten kommer att delvis övergå till 

samordnare för den kommande Barn- och ungdomshälsan. Vi ser ett stort behov av att få i gång en 

Barn– och ungdomshälsa här i Smedjebacken för att kunna arbeta förebyggande och erbjuda hjälp och 

stöd tidigare.  

Kommunstyrelsen har satsat 3 miljoner av förfogandemedel för ”jämlik förskola och skola”. Dessa 

medel bör ingå i nämndens budgetram med en årlig uppräkning, för att skapa bättre förutsättningar för 

ett långsiktigt och strategiskt arbete. Satsningen ger oss större möjligheter att nå en högre 

måluppfyllelse, framför allt på Röda Berga och Berga skolan. 

Årets systematiska kvalitetsarbete påvisade ett behov av att förbättra och utveckla arbetet kring 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Med hjälp av de medel från jämlik förskola och 

skola satsningen som under 2022 inte används till de tjänster som är beslutade att tillsättas, samt det 

prognostiserade överskottet på 500 000 kronor har vi kunnat göra en stor satsning på att köpa in NPF-

material till våra förskoleavdelningar och våra klassrum. Under 2023 kommer det att genomföras en 

omfattande satsning på kompetenshöjning inom NPF området för våra medarbetare.    

IFO arbetar intensivt med uppdraget att genom sina handlingsplaner att öka kvaliteten och att komma 

ner i ram. De befintliga HVB-placeringarna under 2022 beräknas kosta 5,4 miljoner kronor. Budgeten 

för HVB-placeringar är innevarande år 1,4 miljoner kronor. Några av de mest kostsamma 

placeringarna har dock avslutats hösten 2022. Den beviljade satsningen som vi erhållit till IFO på 2 

miljoner kommer vi att använda till kostnader för HVB-hemsplacerade barn och ungdomar. 

Kostnaderna för IFO är svåra att beräkna inför 2023. 

IFO har för närvarande inga anlitade konsulter, vilket är en viktig förutsättning för att uppnå 

kontinuitet och kvalitet i vårt arbete. Inom IFO används nu dokumentationssystemet ”Lifecare 

Procapita” vilket redan har och ytterligare kommer att effektivisera arbetet. Vi har för närvarande flera 

egna familjehem men flera av våra placerade ungdomar behöver vara i konsulentstödda familjehem 

eller HVB-hem. 

Att ständigt förbättra arbetsmiljön är en viktig framgångsfaktor, alla våra medarbetare har haft 

möjlighet att bidra med tankar och idéer om hur vi kan behålla medarbetare samt rekrytera nya. Detta 

underlag har chefer och fackliga representanter arbetat fram tillsammans för att utforma förvaltningens 

övergripande kompetensförsörjningsstrategi. 
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Omsorgsnämnden 

Verksamhet 
Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom de delar av socialtjänsten som rör äldre 

människor och människor med olika former av funktionsnedsättning samt den kommunala hälso- och 

sjukvården. Det ska finnas den personal som behövs för att ge god vård, stöd och omsorg. Personalen 

ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska fortlöpande utvecklas och 

säkras. Verksamheten styrs utifrån gällande lagstiftning och politiskt givna uppdrag och kan indelas i 

strukturinriktade insatser (medverkan i samhällsplaneringen), allmänt inriktade insatser (insatser som 

riktar sig till alla i ett visst sammanhang) och individuellt inriktade insatser. Var och en har ett eget 

ansvar för sitt eget och nära anhörigas liv men när inte de egna resurserna räcker till är det 

omsorgsnämndens uppgift att hjälpa till.  

Ekonomiska förutsättningar  

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 
  2022 2023 2024 2025 
Intäkter -37 479 -39 166 -39 949 -40 678 

Kostnader 249 385 260 957 266 177 284 431 

Kommunbidrag, årsbudget 211 906 221 791 226 228 243 753 

Plan för budgetperioden 
Det finns många planerade och pågående utvecklingsområden inom omsorgen. Omsorgen arbetar med 

att förverkliga intentionerna i måldokumentet ”Vision 2030” och är på god väg att bli en 

heltidsorganisation ”på riktigt”. Förvaltningen utvecklar för närvarande hälso- och sjukvården enligt 

intentioner i den statliga satsningen ”God och nära vård”.  Man ser över hemtjänstorganisationen för 

att försöka hitta en långsiktigt hållbar organisationsmodell. Förvaltningen är på väg att slutföra 

införandet av vårt nya verksamhetssystem LifeCare. Man ska fortsätta den pågående tekniksatsning 

och har växlat upp ambitionsnivån ytterligare. Förvaltningen ska fortsätta kompetensutveckla 

personalen och satsar på att utbilda alla medarbetare till undersköterskor med hjälp av den statliga (och 

kommunala) satsningen äldreomsorgslyftet. Förvaltningen arbetar med en genomlysning av 

boendestödets verksamhet och villkor gällande nuvarande lokaler för sociala aktiviteter 

(socialpsykiatrin). För tillfället pågår också en analys av nattbemanningen (arbetsuppgifter och 

bemanning) i alla omsorgens verksamheter. 

 
Man vet med säkerhet att den demografiska utmaningen 80+ fortgår och accentueras de kommande 

åren. Detta kommer troligen att innebära en fortsatt ökad efterfrågan på omsorgens olika tjänster. 

 

En ny socialtjänstlag införs antagligen redan 2023 och kommer i så fall att få effekt på omsorgens 

verksamheter i form av delvis utökade uppdrag från 2024 och framåt. Det blir bl a ett tydligt fokus på 

förebyggande insatser. Omsorgen och vården ska utgå från den äldre personens behov, förutsättningar 

och önskemål. Omsorgen ska arbeta kunskapsbaserat och använda teknik som stödjer 

funktionsförmågan. Omsorgen ska också arbeta för en sammanhållen vård och omsorg och samverka 

med andra huvudmän för att uppnå detta. 

 

En helt ny äldreomsorgslag är på förslag att införas 2024. Lagförslaget ska ännu ut på remiss så det är 

svårt att idag veta om det kommer att gå igenom i nuvarande form. Äldreomsorgslagen ska 

komplettera socialtjänstlagen och kommer, om den antas, att innebära en hel del förändringar för 

äldreomsorgen och primärvården i hela Sverige.  
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Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU 

Verksamhet 

VBU, Gymnasium och komvux  

Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, är ett kommunalförbund mellan medlemskommunerna 

Ludvika och Smedjebacken. Kommunalförbundet är bildat för samverkan inom gymnasieskola, 

vuxenutbildning, yrkeshögskola, kulturskola samt uppdragsutbildning. VBU, leds av en 

förbundsdirektion som består av nio ledamöter, varav fem från Ludvika och fyra från Smedjebacken. 

VBU bedriver utbildning vid skolor i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. 

Medlemskommunerna lämnar ekonomiskt bidrag i proportion till hur eleverna från respektive 

kommun väljer program och utbildning. 

 

Kulturskolan  

Västerbergslagens Kulturskola (VKS) , är en gemensam kulturskola för Ludvika och Smedjabeckens 

kommun sedan 2001. Verksamheten, som sedan 2019 ligger under VBU, leds av direktionen och 

Kulturskoleutskottet. Förvaltningsansvaret ligger på förbundsschefen på VBU. VKS undervisar i 

första hand elever från 4 till 20 års ålder men även vuxna elever.  

Ekonomiska förutsättningar 

Budgeten avser Smedjebackens kommuns del av VBU:s totala budget. Andelen utgår från antalet 

elever i respektive verksamhet. För gymnasiet och komvux är andelen 25%. För kulturskolan är 

andelen 28%.  

 

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 

  2022 2023 2024 2025 
Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader 66 149 68 860 70 055 71 457 

Kommunbidrag, årsbudget 66 149 68 860 70 055 71 457 
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Överförmyndarnämnden 

Verksamhet 
Överförmyndare i samverkan Falun – Borlänge regionen (ÖIS) är en kommunal 

förvaltningsmyndighet vars huvuduppgift är att motverka rättsförluster för personer som själva inte 

kan tillvarata sin rätt. Detta sker genom att överförmyndaren inom ramen för sitt uppdrag utövar 

tillsyn över samverkanskommunernas förordnade förmyndare, gode män och förvaltare.  

 

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare har normalt tre uppgifter att ta han om för 

sina huvudmän; 

  

1. Bevaka deras rätt (den juridiska delen av uppdraget)  

2. Förvalta deras egendom (den ekonomiska delen av uppdraget)  

3. Sörja för deras person (den sociala delen av uppdraget)  

 

Ekonomiska förutsättningar  

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 
  2022 2023 2024 2025 
Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader 1 244 1 269 1 295 1 321 

Kommunbidrag, årsbudget 1 244 1 269 1 295 1 321 

 

 

Revisionen 

Verksamhet 
All kommunal verksamhet ska granskas årligen. Kommunens revisorer genomför därmed granskande 

och främjande revision inom ramen för god revisionssed. Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva 

om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillfredställande. 

Ekonomiska förutsättningar 

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 
  2022 2023 2024 2025 
Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader 930 930 930 930 

Kommunbidrag, årsbudget 930 930 930 930 
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Smedjebackens kommunkoncern 
För att få en samlad bild över budget för 2023 och plan för 2024–2025 för hela kommunkoncernen 

redovisas även de helägda bolagens drift- och investeringsbudgetar i kommunens budgetdokument. 

Budgetarna för bolagen är fastställda av respektive styrelse men ingår i kommunens budgetdokument 

så att kommunfullmäktige kan markera att de ställer sig bakom budgetarna som beslutats i respektive 

bolag.  

 

 

Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB 

Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB (SKF) är moderbolag för koncernen. Bolaget ska utöva en 

tydlig ägarroll över bolagen i koncernen som bidrar till kommunens långsiktiga utveckling och 

tillväxt. Såsom moderbolag för kommunens helägda bolag ska man skapa förutsättningar för 

effektivitet och samverkan inom kommunkoncernen. 

 

Borgensramar   

Årliga borgensramar ska antas av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet. Förslag för 

respektive år 

    2023 2024 2025 

Barken Vatten & Återvinning AB    255   255   255 

Bärkehus AB      393   393   393 

Smedjebacken Energi AB (koncern)      47      47     47 

Backsmedjan        55                   55                    55 

WessmanBarken Vatten & Återvinning AB       0        0       0 

Summa     750   750  750

         

Borgensavgift 

Bärkehus AB och Smedjebacken Energi AB betalar en borgenavgift uppgående till 0,25% av det 

nyttjade borgensvärdet. Barken Vatten & Återvinning AB betalar i stället en administrativ avgift på 

motsvarande nivå. Borgensavgiften kommer att justeras i takt med att praxis fastställer den rätta nivån.   
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Bärkehus AB 

Verksamhet 

Bärkehus AB är ett bolag vars verksamhet är att inom Smedjebackens kommun förvärva, avyttra, äga 

och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar 

samt därmed förenlig verksamhet. Bärkehus AB ska även enligt särskilda driftdirektiv beslutade av 

kommunstyrelsen, beslutad budget och till självkostnadspris utföra arbetsuppgifter på kommunens 

fastigheter, gator, parker och idrottsanläggningar. 

 Ekonomiska förutsättningar 
 

Resultaträkning (tkr)       

Bärkehus Budget Plan Plan 

  2023 2024 2025 

Intäkter 107 545 109 519 111 877 

Kostnader -83 635 -85 190 -86 780 

Avskrivningar -15 632 -15 752 -15 872 

Rörelseresultat 8 278 8 577 9 225 

Finansnetto -9 450 -9 450 -9 450 

Externa tjänster 400 400 400 

Resultat  -772 -473 175 

     

Investeringar (tkr)       

Bärkehus Budget Plan Plan 

  2023 2024 2025 

Befintliga fastigheter 6 000 7 000 8 000 

        

Summa 6 000 7 000 8 000 

        

Resultaträkning (tkr)       

Backsmedjan KB Budget Plan Plan 

  2023 2024 2025 

Intäkter 9 392 9 496 9 686 

Kostnader -4 452 -4 541 -4 632 

Avskrivningar -1 750 -1 750 -1 750 

Rörelseresultat 3 190 3 205 3 304 

Finansnetto -1 600 -1 600 -1 600 

Resultat  1 590 1 605 1 704 

       

Investeringar (tkr)       

Backsmedjan KB Budget Plan Plan 

  2023 2024 2025 

Befintliga fastigheter 0 0 0 

        

Summa 0 0 0 
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Smedjebacken Energi AB 

Verksamhet 

Smedjebacken Energi AB 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för energi, installationsservice och 

bredbandsverksamhet inom Smedjebackens kommun. 100 % ägare till dotterbolaget Smedjebacken 

Energi Nät AB. 

Smedjebacken Energi Nät AB 

Bolaget har som föremål för sin verksamhet att driva elnätsverksamhet innebärande att bolaget 

ansvarar för drift underhåll och anläggningsverksamhet inom i huvudsak Smedjebacken och 

Morgårdshammars tätorter med omnejd enligt beviljad nätområdeskoncession. 

 Ekonomiska förutsättningar 

Resultaträkning (tkr)       

Smedjebackens Energi AB Budget Plan Plan 
  2023 2024 2025 

Intäkter 76 470 75 005 75 961 

Kostnader -61 886 -62 294 -62 810 

Avskrivningar -6 995 -7 336 -7 486 

Rörelseresultat 7 589 5 375 5 665 

Finansnetto -359 -363 -353 

Resultat  7 230 5 012 5 312 

Investeringar (tkr)       

Smedjebackens Energi AB Budget Plan Plan 
  2023 2024 2025 
Fastighet 500 500 500 

Stadsnät 6 300 1 500 900 

Kraftstation 200 0 0 

Teknik 850 0 0 

Fjärrvärme 3 000 3 000 3 000 

Summa 10 850 5 000 4 400 

Resultaträkning (tkr)       

Smedjebackens Energi Nät AB Budget Plan Plan 
  2023 2024 2025 
Intäkter 21 623 22 220 22 601 

Kostnader -14 261 -14 645 -14 937 

Avskrivningar -1 921 -2 125 -2 214 

Rörelseresultat 5 441 5 450 5 450 

Finansnetto 59 50 50 

Resultat  5 500 5 500 5 500 

Investeringar (tkr)       

Smedjebackens Energi Nät AB Budget Plan Plan 
  2023 2024 2025 

Investeringsplan 5 000 5 000 5 000 

Summa 5 000 5 000 5 000 
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Barken Vatten & Återvinning AB 

Verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Smedjebackens kommun: 

• Vara huvudman för kommunens VA-verksamhet i enlighet med Lag om allmänna vattentjänster 

(2006:412) 

• Inom, av kommunfullmäktige, fastställt verksamhetsområde bereda vattenförsörjning och avlopp till 

bostadsbebyggelse eller annan bebyggelse. 

• Äga och förvalta verksamhetens fastigheter, anläggningar och utrustning. 

• Ansvara för kommunens renhållningsverksamhet 

• Omhänderta, behandla och förvara avfall 

• Bolaget äger del i WessmanBarken Vatten & Återvinning AB(WBAB) och ska arbeta för samsyn 

vad gäller vatten, avlopps- och avfallsfrågor. 

 Ekonomiska förutsättningar 

Resultaträkning (tkr)       

Återvinning Budget Plan Plan 
  2023 2024 2025 
Intäkter 20 450 22 045 22 045 

Kostnadsersättning TIS 0 1 500 3 000 

Driftskostnader -18 095 -20 714 -21 625 

Kapitalkostnader -1 480 -2 520 -2 630 

Resultat  875 311 790 

    

Resultaträkning (tkr)       

VA Budget Plan Plan 
  2023 2024 2024 
Intäkter 35 450 37 100 40 950 

Driftskostnader -28 579 -25 508 -28 033 

Kapitalkostnader -8 130 -10 540 -12 440 

Resultat  -1 259 1 052 477 

    

Investeringar (tkr)       

  Budget Plan Plan 

  2023 2024 2025 
Återvinning 2 200 27 050 550 

VA, reinvestering 18 200 10 900 9 200 

VA, nyutbyggnad 10 600 5 800 5 800 

Summa 31 000 43 750 15 550 
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Rätt till livskvalitet hela livet 
 
Valet är över och väljarna har sagt sitt. Nu börjar det viktiga arbetet med att genomföra våra 
vallöften under den kommande mandatperioden här i kommunen. Att vara i opposition med 
landets tredje starkaste socialdemokratiska kommun kräver att vi Moderater visar att det 
finns bra och starka alternativ. Vi presenterar en budget som på flera områden skiljer sig från 
Socialdemokraternas och vi kommer framöver att tydliggöra skillnaderna. 
 
Rätten till självbestämmande, att ha möjlighet att ta ansvar för sin egen plånbok är 
grundläggande för frihet. Stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande ska 
känneteckna den välfärd som vi moderater vill erbjuda och som betalas med våra 
skattepengar. 
 
Att genom delaktighet och inflytande i samhället kunna utveckla och förverkliga sina 
drömmar, styra över sin ekonomi, arbete, bostad och utbildning. En kommun där kultur, 
rekreation, hälsa, trygghet och sociala nätverk utvecklas i samspel mellan invånare, 
förtroendevalda, kommunanställda, näringsliv, ideella verksamheter och föreningsliv.  
Moderaterna står på skattebetalarnas sida och arbetar för att medborgarnas skattepengar 
ska användas effektivt.  
 
För oss moderater är det en självklarhet, att människor själva är bättre skickade än politiker 
att välja vem som ska vara utförare, till exempel när förskola, skola, eller boende på äldre 
dagar ska väljas. Det är också självklart att service ska vara tillgänglig i alla delar av 
kommunen. I det sammanhanget lägger vi särskild vikt vid att framför allt kvinnor bereds 
möjlighet att driva hela eller delar av den kommunala verksamheten. 
Ett av våra valfrihetsområden är att erbjuda externa aktörer att utföra verksamhet inom 
vård, skola, och omsorg. 
 

Eget ansvar att försörja sig 
Utanförskap griper in i nästan alla politiska områden: jobben, skolan, gängbrottsligheten, 
bidragen och barns möjligheter att lyckas i framtiden.  
 
Arbetslösheten bland unga är fortsatt hög i Smedjebacken. Vi kräver tydliga och ökade krav 
på varje enskild person att delta i heltidsaktiviteter för att få bidrag. Med högre krav ökar 
möjligheterna att snabbare komma vidare i studier eller egen försörjning.  Språk och 
yrkesfärdigheter är nycklar till arbete och integration.  Individanpassad inskolning i det 
svenska samhället behöver utvecklas. 
Vi vill inrätta Lärcenter i Smedjebacken för att öka tillgängligheten samt erbjuda språkskola 
lokalt med möjlig barnpassning.  
 
Vi behöver utveckla fler praktikplatser på hela arbetsmarknaden med tydlig rollfördelning 
och enkelhet för de företagare och verksamheter som tar emot praktikanter. Det finns flera 
goda exempel (till exempel Växjö och Sundbyberg) som lyckats. 
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Trygghet för alla barn och unga 
Det finns betydande skillnader både mellan skolor och klassrum, som gör att alla elever inte 
får samma möjligheter till lärande. Studiero och trygghet under skoldagen och att arbeta för 
mindre barngrupper i förskola är våra prioriteringar för att ge våra unga en bra start i livet. 
 
Skolan 
Moderaterna vill ytterligare förstärka skolan så att alla elever erbjuds det stöd de har rätt till 
för att lyckas. Hjälpa och motivera elever som behöver extra stöd och stimulera de elever 
som ligger i framkant och som behöver tuffare utmaningar. 
Konkreta åtgärder så att frånvaron minskar. Lovskolan ska marknadsföras tydligare för alla 
elever som inte har godkända betyg eller vill höja sina betyg. 
 
Förskolan 
En utvecklad språkförskola inrättas så att alla barn kan tala och förstå svenska när de börjar 
skolan. Den ska erbjudas inom ordinarie förskoleverksamhet. Vi vill införa anpassade 
barngrupper och att personal inom förskolan aldrig ska behöva arbeta ensamma.  
 

Vi ger våra äldre hoppfullhet och omtanke 
I Smedjebacken utförs all omsorg av våra äldre i kommunal regi vilket begränsar 
valmöjligheterna för våra invånare. Hemtjänsten ska effektiviseras och organiseras så att 
varje äldre omsorgstagare har möjlighet att känna igen personal som kommer. Våra äldre 
medborgare som har hemtjänst ska garanteras tid för samtal och medmänskliga relationer.  
 
Äldreomsorgen är bra på att tillgodose fysiska behov men våra seniorer behöver också ges 
bättre förutsättningar att få sina sociala behov tillgodosedda.  I rapporter framkommer att 
våra äldre på serviceboenden och i hemmen behöver mening och stimulans i vardagen. För 
att möta detta behov och samtidigt ge våra äldre en guldkant i vardagen, vill vi att 
kommunen inrättar timanställning till ett antal ungdomar hela året som vill umgås med våra 
äldre. 
 

Kommunalskatt lika som andra 
Är det rimligt att kommunen år efter år har stora överskott och samtidigt debiterar våra 
kommunmedborgare den tredje högsta kommunalskatten i Dalarna. 
Varför ska Smedjebacksborna betala mer i skatt än de som bor i våra grannkommuner? Hur 
vet vi att vi får bättre välfärd än i våra grannkommuner? 
 
Kostnadsökningarna i samhället har rusat i höjden. Kostnader för drivmedel, energi och mat 
är bara några exempel på ökade kostnader som påverkar var och en av oss. 
Många är oroliga för de kommande kostnadsökningarna. Marginalerna för våra pensionärer 
och de med lägre inkomster kommer att prövas hårt. Då kommer några fler hundralappar i 
plånboken att göra skillnad eller kanske vara helt avgörande! 
 
Näringslivet och företagarna, de som skapar våra skattemedel, får svårare att klara 
ekonomin och därmed möjligheten till investeringar och anställningar.  
Långsiktigt bör skattesatsen inte vara högre än likvärdiga kommuners utdebitering.  
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Målstyrning ett viktigt verktyg 
Målstyrning är ett politiskt viktigt verktyg och vi moderater vill säkerställa att alla nämnder 
och styrelser arbetar på ett likvärdigt sätt med att bryta ner kommunfullmäktiges mål till den 
egna verksamheten. 
 
I mål- och resultatstyrning står begreppet resultat för tjänster som kommunen levererar till 
sina medborgare. För att få kännedom om utvecklingen sker i avsedd riktning måste därför 
ett rimligt antal resultatindikatorer finnas tillgängliga. Indikatorerna ska vara kopplade till 
målen och avspegla måluppfyllelsen. Kommunens resultat ska vara byggda på fakta, 
jämföras med likvärdiga kommuners resultat samt kunna följas över tid. 
 

Näringslivet breddas 
Genom att lägga ut verksamheter på entreprenad kan kommunen uppmuntra till att 
offentligt finansierade verksamheter utförs av andra aktörer. Nyföretagande ska främjas. 
Många företag är beroende av att kommuner är affärsmässiga och gör affärer med 
näringslivet genom att upphandla varor och tjänster. En kommun som lägger ut en stor 
andel av sin verksamhet på entreprenad bidrar till att marknaden och affärsmöjligheterna 
växer för företagen, vilket stimulerar näringslivet i kommunen.  
  

Nej till Vindkraft i vår kommun 
Att vi under 2022 utsågs till Dalarnas Friluftskommun är inte bara en fin utmärkelse utan 
också bevis på att vi har en natur och ett friluftsliv som många andra kommuner inte kan 
erbjuda. Vid en storskalig etablering av vindkraft i Smedjebacken är det stor risk att vi tappar 
vår attraktionskraft.  
 
Vi vill ha planerbar, långsiktig och stabil energiförsörjning och värnar om Smedjebackens 
natur, landsbygd och kommunens kulturhistoriska miljöer. Vi behöver en elförsörjning som 
fungerar fullt ut, året runt. Energiförsörjning får inte ske på bekostnad av människor och 
deras äganderätt.  
 

Medarbetare – på alla nivåer 
Ett fungerande ledarskap lägger grunden för en väl fungerande verksamhet. Ett bra 
ledarskap möjliggör för medarbetarna att kunna påverka sin arbetsmiljö och trivsel. Det ska 
erbjudas utvecklingsmöjligheter, flexibilitet samt förebyggande arbete gällande friskvård och 
säkerhetsfrågor. All personal ska ha relevant utbildning och erbjudas möjlig 
kompetenshöjning, där behov finns. 
 
Sjukfrånvaron i kommunen ska minskas, särskilt inom äldreomsorgen. Den ska genomlysas i 
alla verksamheter för att kunna jämföras med liknande verksamheter i andra kommuner. 
Vi vill att en gemensam lönekartläggning ska genomföras för hela kommunkoncernen.  
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Hur vill vi använda skattemedlen 
Utgångsläge för sifferbudget är de ramar som togs i juni 2022 med justeringar samt de beslut 
som togs i kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetberedning i oktober 2022. Bilaga. 
 
Moderaterna anser att budget ska användas för att styra verksamheten. Den ska ta hänsyn 
till delårsårsutfall och prognos samt vara realistisk och möjlig att uppnå.  
 

Våra prioriteringar under kommande år och planperioden 
• Skattesänkning 2023 med 15 öre från 22.46 % till 22.31 %. Påverkar resultatet med    

-3,8 Mkr till 18,6 Mkr. 
• Analysera och sätta mål för sjukfrånvaron inom alla verksamhetsområden. 
• Alla elever ska ha godkänt betyg i alla ämnen. 
• Ta fram en handlingsplan för att stimulera högpresterande elever. 
• Alla arbetslösa som uppbär försörjningsstöd ska delta i heltidsaktivitet. 
• Utreda omfattning av ensamarbete inom förskolan och omsorgen under 2023. 
• Företagandet ska öka.     
• Införa timanställning av ungdomar under hela året, Ung i omsorgen.  
• Ingen omsorgstagare ska träffa fler olika personer under en tvåveckorsperiod än 

snittet i 
• Sverige. 
• Upprätta handlingsplan för att underlätta för företag/egna verksamheter att ta emot 

praktikanter. 
• Kommunen ska återuppta och upprätta årligt hållbarhetsbokslut.  

 
Smedjebacken 2022-10-29 

 

Moderaterna i Smedjebacken 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga till M budget i siffror. 

Driftramar för 2023 och plan 2024-2025     
        

 

Belopp i tkr Budget Budget Plan  Plan   

  2022 2023 2024 2025  

Kommunstyrelsen:          

KS Ledning och stöd 36 851 53 326 54 393 55 481  

KS Samhällsbyggnad 65 042        

KS Förfogandeanslag 16 000 14 000 20 000 17 000  

Summa kommunstyrelsen 117 893 67 325 74 393 72 481  

           

Kulturnämnd 11 091        

Samhällsbyggnad och kulturnämnd   66 414 71 442 70 872  

          

Miljö- och byggnadsnämnd 9 404 8 456 8 625 8 598  

           

Familj- och utbildningsnämnd:          

Kansli, barn och skolverksamhet 224 181 235 269 243 975 248 854  

Individ och familjeomsorg 35 497 39 094 39 876 40 674  

Summa familj- och utbildningsnämnd 259 678 274 364 283 851 289 528  

           

Omsorgsnämnd 211 906 221 792 226 228 243 753  

           

VBU:          

Gymnasiet och komvux 62 500 65 000 66 301 67 628  

Kulturskolan 3 649 3 680 3 754 3 829  

Summa VBU: 66 149 68 680 70 055 71 457  

           

Överförmyndarnämnd 1 244 1 269 1 295 1 321  

Revision 930 930 930 930  

Summa nämnder 678 296 709 230 736 818 758 938  

           

Finansen:          

Sociala avgifter/pensioner, interna poster  12 250 13 750 13 750 13 750  

Internränta -8 800 -8 800 -8 800 -8 800  

Summa finansen 3 450 4 950 4 950 4 950  

           

Summa verksamheter drift 681 746 714 180 741 768 763 888  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

 



Bilaga till M budget i siffror. 

Förstärkningar i budget 2023, plan 
2024-2025 
     

 

Generell uppräkning 2023 2024 2025  
 

Uppräkning ramar 2% 11 879 11 159 11 462  
 

Nettokostnadsförstärkning 2,5% 14 849      
 

         
 

Verksamhetsförstärkningar  2023 2024 2025 Nämnd  

IFO Förebyggande arbete 2 000 2 000 2 000 FUN  

Förstärkt bemanning fritidsgårdar 1 800 1 800 1 800 KSN  

Röda Berga 1 000 2 000 2 000 FUN  

Lunchservering Hedgården 350 350 350 ON  

Familjecentral  3 000 3 000 FUN  

Demensplatser   13 000 ON  

     
 

Tillfälliga tilläggsanslag  2023 2024 2025 Nämnd  

Förstärkt underhåll av gator  2 000 6 000 4 000 KSN  

LSS-placeringar 2 300 2 300 2 300 ON  

Införande av IT-system 500 200  MOB, KSN  

     
 

KS förfogandemedel 2023 2024 2025 Nämnd  

Äldreomsorgssatsning 7 000 7 000 7 000 ON  

Uppdrag jämlik förskola och skola 3 000 3 000 3 000 FUN  

Övrigt 4 000 10 000 7 000 Alla  

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 149 Dnr 2022/00470  

Investeringsbudget 2023 plan 2024-2025 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Investeringsbudget för 2023 med plan 2024-2025 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har upprättat förslag till investeringsbudget för år 2023 

med plan 2024-2025. 

För 2023 är investeringar upptagna med 35 950 000 kronor. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget 2023 plan 2024-2025 

Samhällsbyggnadsutskottet 2022-10-25 § 74 

 

 



Investeringsbudget 2023 plan 2024-2025

Belopp i tkr

Budget 

2023

Plan  

2024

Plan 

2025
Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden
Fastigheter

Projektering skolor 500 500 500

Energieffektivisering 1 500 1 500 1 500

Energiproduktion 3 000 3 000 3 000

Ventilationsanläggning Smedjehallen 3 300

Skolprojekt 2 000 22 000 28 000

Utvecklingsplan Herosområdet 4 000 4 000

Fritidsanläggningar utifrån föreningarnas behov 600 600 600

Tillgänglighet, buller, säkerhet och köksmaskiner 2 000 2 000 2 000

IT/Nätverk 250 500 500

Ombygnad damm i Silfhyttan 1 800

Ospecificerade investeringar fastigheter 3 000 3 000 3 000

Gator

Gång- och cykelvägar 1 000 1 000 1 000

Anpassning VB energis ombyggnader 300 300 300

Gatubelysning utbyte till led 1 000 1 000

Ospecificerade investeringar gator 1 000 1 000 1 000

Yttre miljö

Förskolor och Skolor enlig FUNs önskemål 500 500 500

Centrumplan Smedjebacken 750 1 500

Utvecklingsplan Söderbärke 1 000 1 000 1 000

Parker och offentliga platser 150 150 150

Trädrenovering infarten 350

Ospecificerade investeringar 1 000 1 000 1 000

Inventarier

Lastmaskin Heros 1 900

1 %  till offenltig gestaltning 250 250 250

Familj- och utbildningsnämnden

Inventarier skolor 800 800 800

Inventarier Röda Berga 900

Omsorgsnämnden

Inventarier 600 600 600

Kommunstyrelsen

Informationsskyltar 750 250

Brandbil 750

Mark och exploatering 2 000 2 000 2 000

Totalt 35 950 48 450 48 700
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§ 150 Dnr 2022/00448  

Skattesats 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Den kommunala skattesatsen för 2023 fastställs till 22:46. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Lotta Gunnarsson (M) och Birgitta Eriksson-

Granqvist (M). 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige att senast i november varje 

år besluta om skattesatsen för kommande år.  

Skattesatsen för år 2022 är 22:46 per skattekrona. 

Yrkanden 

Fredrik Rönning (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag om 

oförändrad skattesats för år 2023.  

Lotta Gunnarsson (M) yrkar att skattesatsen ska sänkas med 15 öre.  

Efter framställd proposition förklarar ordförande att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2022-10-25 § 89 
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§ 151 Dnr 2022/00492  

Borgensram 2023 kommunkoncernen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen  

för Bärkehus AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om  

393 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

2. Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen  

för Barken Vatten & Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till högsta 

lånebelopp om 255 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader.  

3. Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen för 

Smedjebackens Energi AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp 

om 47 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

4. Kommunfullmäktige beslutar, att så som egen skuld ingå borgen för 

Backsmedjan Kommanditbolag om 55 miljoner kronor, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader  

Ärendebeskrivning 

De kommunala bolagen har med hänsyn tagen till sin upplåning samt 

investeringsplaner för 2023 föreslagit följande borgensramar:  

Bärkehus AB   393 000 000 kr 

Barken Vatten & Återvinning AB  255 000 000 kr 

Smedjebackens Energi AB (koncern)    47 000 000 kr 

Backsmedjan Kommanditbolag   55 000 000 kr       

_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 
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§ 153 Dnr 2018/00328  

Samverkansavtal barn- och ungdomshälsa – 
familjecentral 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Samverkansavtal gällande barn- och ungdomshälsa, familjecentral,  

godkänns att gälla från 2023 och 15 år framåt.     

Ärendebeskrivning 

Det finns en avsiktsförklaring angående familjecentral i Smedjebackens 

kommun som upprättades 18 december 2019. Avsiktsförklaringen är 

undertecknad av Region Dalarnas regionråd och ordförande i hälso- och 

sjukvårdsnämnden och för Smedjebackens kommun kommunalråd samt 

ordförande i familje- och utbildningsnämnden.  

Utifrån avsiktsförklaringen har ett samverkansavtal rörande barn- och 

ungdomshälsa upprättats. Samverkansavtalet har utarbetats av en styrgrupp 

för familjecentralen där representanter från Region Dalarna och familje- och 

utbildningsförvaltningen deltagit. Samtliga parter i styrgruppen är överens 

om upprättat avtal.  

Familje- och utbildningsnämnden beslöt 2022-06-09 att godkänna upprättat 

samverkansavtal och föreslår att avtalstiden ska vara 10 år, under 

förutsättning att den andra avtalspartnern fattar likalydande beslut. Beslutet 

skickas vidare för beslut i kommunstyrelsen.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Familje- och utbildningsnämnden 2022-06-09 § 41 

Samverkansavtal barn- och ungdomshälsa 

Arbetsutskottet 2022-10-25 § 91 

 

 



   
 
 

 

SAMVERKANSAVTAL BARN- OCH UNGDOMSHÄLSA 

mellan Region Dalarna och Smedjebackens kommun 

 

1. Inledning 

Barn- och ungdomshälsan är en verksamhet med mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen 

förskola, ungdomsmottagning, elevhälsa och förebyggande socialtjänst som finns under 

samma tak. Verksamheterna sammanförs för att tillsammans utveckla arbetsformer som 

stärker barnfamiljers nätverk, breddar föräldrautbildningen och samordnar stödet till 

barn, ungdomar och deras föräldrar. 

Den förebyggande socialtjänstens verksamhet består i av familjestödsverksamheten och 

delar av öppenvårdsenheten på Individ och familjeomsorgen. Även de generella 

föräldrastödsinsatserna samlas under barn- och ungdomshälsan där samverkan sker med 

skola, elevhälsa och socialtjänst. 

Barn- och ungdomshälsan är en mötesplats för barn, ungdomar och deras föräldrar. 

Det finns vinster för personal genom att man är samlokaliserande i gemensamma lokaler. 

Det gynnar samverkan och ger samordningsvinster för föräldrar, barn och unga och 

medverkar till att verksamheterna blir mer effektiva. Samarbetet syftar till att erbjuda 

barn, ungdomar och föräldrar lättillgänglig och god service.  

En barn- och ungdomshälsa ger utrymme för såväl tvärprofessionellt samarbete och 

utgör en del av ett medvetet folkhälsoarbete vars syfte är att främja föräldrar och barns 

psykiska hälsa och sociala förankring. Organisatoriskt bygger barn- och ungdomshälsan 

på samarbete mellan yrkesgrupper, samordning av resurser och samverkan mellan 

huvudmän och verksamhetsområden.  

 

2. Avtalsparter 

Region Dalarna och Smedjebackens kommun 

 

3. Målgrupp 

Samverkansavtalet gäller samtliga familjer som väntar barn eller som har barn som ännu 

inte börjat förskoleklass samt ungdomar upp till 23 år vilka är bosatta i Smedjebackens 

kommun. 



   
 

4. Syfte 

 
- Att utifrån de berörda barnfamiljernas och ungdomarnas livssituation arbeta för att 

främja god hälsa hos barn och föräldrar 

- Att utveckla samverkan mellan professionella yrkesgrupper och samhällssektorer 

- Att utifrån barnkonventionen utveckla barn- och ungdomshälsan till en mötesplats 

där arbetet genomsyras av ett barn- och ungdomsperspektiv där barnets, ungdomen 

och familjens bästa sätts i centrum. 

- Att enligt folkhälsomålen verka för trygga och jämlika villkor 

 

5. Övergripande mål 

Parterna ställer sig bakom den avsiktsförklaring angående Familjecentral i Smedjebacken 

som gjordes 18 december 2019 av politiker från Region Dalarna och Smedjebackens 

kommun. Avsiktsförklaringen anger att familjecentralen ska vara en fullt ut 

samlokaliserad verksamhet vars basuppdrag inkluderar följande verksamheter: 

- Mödravård (regionens ansvar) 

- Barnhälsovård (regionens ansvar) 

- Öppen förskolan (kommunens ansvar) 

- Socialtjänstens förbyggande verksamheter, familjebehandlare, familjerådgivning 

(kommunens ansvar) 

- Ungdomsmottagningen (delat ansvar med kommunen och regionen) 

- Samtalsmottagningen barn och unga (regionens ansvar) 

Avsiktsförklaringen anger också att till detta kan andra lokala aktörer knytas såsom 

föreningar, organisationer och myndigheter. Bärke pastorat kommer att ingå i denna 

verksamhet. 

Målet är att erbjuda: 

- En mötesplats med professioner som samverkar 

- Stärka det sociala nätverket runt barn, ungdomar och deras föräldrar 

- Att stärka ett jämställt föräldraskap 

- Att erbjuda lättillgängligt stöd och service 

- Att skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga för att stärka och tillvarata 

föräldrarna som resurs 

 

6. Informationsöverföring/sekretess 

Mellan de samverkande parterna i barn- och ungdomshälsan gäller den ordinarie 

verksamhetens regler för sekretess. Sekretessen kan upphävas efter medgivande av den 

enskilde personen/familjen. 



   
 

7. Ledning och samordning 

Ledning och samordning sker genom en styrgrupp med representanter från varje 

huvudman. En samordnare på 20% i barn- och ungdomshälsan är utsedd av styrgruppen. 

Samordnaren arbetar i sin ordinarie tjänst i kommun/region.  

8. Uppföljning och utvärdering 

Styrgruppen har ansvar för att upprätta uppföljningsbara mål för barn- och 

ungdomshälsan. Styrgruppen ska fortlöpande följa verksamheten. Styrgruppen 

överlämnar årligen en gemensam verksamhetsberättelse till respektive nämnder och 

ansvarig chef för primärvården och ansvarig chef för vårdcentralen i Smedjebacken. 

9. Ekonomi 

 
9.1 Respektive avtalspart täcker sina personalkostnader, verksamhetsspecifik 

utrustning, förbrukningsartiklar och kompetensutveckling/utbildning. Respektive 

huvudman ska skapa resursmässigt utrymme för gemensam kompetensutveckling 

utifrån specifikt behov. 

  

9.2 Samordnartjänst 20% fördelas kostnadsmässigt 50/50 mellan huvudmännen 

 

9.3 Inom barn- och ungdomshälsan fördelar lokalkostnaderna mellan huvudmännen i 

mån av utnyttjande. Detta innebär att lokalerna delas in i tre grupper enligt följande: 

 

A) Lokaler som respektive huvudman avser nyttja helt för egen verksamhet. 

B) Samnyttjade ytor, dvs rum som delas av flera huvudmän delar enligt 

överenskommen fördelning. 

C) Gemensamma ytor t ex korridor, kapprum, hygienrum och personalutrymmen  

fördelas 50/50 mellan huvudmännen. 

 

10.  Avtalsperiod 

Avtalet gäller under perioden 2023-07-01  -  2038-06-30. Avtalet förlängs därefter med 1 

år i taget om ingen av parterna säger upp avtalet senast 6 månader före avtalstidens slut. 

11. Hävning 

Avtalet kan hävas om någon av parterna väsentligen brustit i förpliktelser i detta avtal 

och rättelse inte sker inom två månader från det att rättelse skriftligen begärts. Om 

parterna inte kan nå en överenskommelse äger envar av parterna påkalla hävning av 

avtalet med en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader, med tillämpning av vad som 

framgår nedan gällande ersättningsansvar vid avtalets förtida upphörande.  



   
 

12.  Omförhandling 

Om det efter detta avtals ikraftträdande sker väsentliga förändringar av de 

förutsättningar som avtalet baserats på, har vardera part rätt att begära förhandling om 

ändring av de delar av avtalet som påverkas av. Med väsentliga förändringar avses 

förändringar som ligger utanför parts kontroll och som part inte rimligen kunnat förutse 

vid avtalets ingående och som medför väsentliga negativa konsekvenser för part som 

inte på annat sätt regleras i detta avtal. 

Rätten till omförhandling innebär inte hävning eller uppsägning av avtalet, såvida inte 

parterna är eniga om hävning eller uppsägning.  

Förändringen av avtalets innehåll förutsätter att skriftlig överenskommelse 

undertecknats av båda parters firmatecknare.  

13. Tillägg eller förändring av avtalet 

Tillägg eller förändringar av avtalet ska göras skriftligen och undertecknas av samtliga 

parters behöriga firmatecknare. 

14. Ersättning om avtalet upphör i förtid 

Om detta avtal upphör, oavsett orsak, ska den part som påkallat hävning av avtalet 

ersätta den andra parten för sin andel av de kostnader som åsamkas motparten med 

anledning av att avtalet bryts i förtid, inklusive hyreskostnader vid ett förtida 

upphörande av hyresavtalet mellan Region Dalarna och Smedjebackens kommun så vida 

inte annat överenskommits i enlighet med vad som framkommit under punkt 13. 

 

Smedjebacken den  

 

För Region Dalarna   För Smedjebackens kommun 

 

__________________________  ___________________________ 

Åsa Dedering    Fredrik Rönning 
Hälso- och sjukvårdsdirektör   Kommunstyrelsens ordförande 

 

    ____________________________ 

    Susanne Hedman Jensen 
    Kommunchef 
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§ 41 Dnr 2022/00241  

Samverkansavtal barn och ungdomshälsa  
(tidigare kallad familjecentral) 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden godkänner upprättat samverkansavtal och 

föreslår avtalstiden om 10 år, under förutsättning att den andra avtalspartnern 

fattar likalydande beslut, och hänvisar vidare för beslut i kommunstyrelsen.   

Ärendebeskrivning 

Det finns en avsiktsförklaring angående familjecentral i Smedjebackens 

kommun som upprättades 18 december 2019. Avsiktsförklaringen är 

undertecknad av Ulf Berg regionråd och Sofia Jarl ordförande i hälso- och 

sjukvårdsnämnden för Region Dalarna och för Smedjebacken Fredrik 

Rönning kommunalråd och Bengt Norrlén ordförande i Familje- och 

utbildningsnämnden.  

Utifrån avsiktsförklaringen har ett samverkansavtal rörande barn- och 

ungdomshälsa upprättats. Samverkansavtalet har utarbetats av en styrgrupp 

för familjecentralen där representanter från Region Dalarna och Familje- och 

utbildningsförvaltningen deltagit. Samtliga parter i styrgruppen är överens 

om upprättat avtal.  

Förslaget är att avtalsperioden ska vara 10 år under förutsättning att den 

andra avtalsparten, Region Dalarna, fattar likalydande beslut.      

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse ”Samverkansavtal barn och ungdomshälsa 

- Bilaga 1- Samverkansavtal barn- och ungdomshälsa  
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§ 154 Dnr 2022/00394  

Taxa för externa tryckeritjänster 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa för externa tryckeritjänster antas.  

2. Taxan gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare 

Ärendebeskrivning 

Avdelningen för medborgarservice har tagit fram nytt förslag till taxa för 

externa tryckeritjänster.  

Taxan är uppräknad med 2 %. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Taxa för tryckeritjänster 

Arbetsutskottet 2022-10-25 § 92 

 

 



 

  
 Bilaga Taxor Tryckeri 

Smedjebackens kommun  777 81 Smedjebacken  E-post  kommun@smedjebacken.se 

Telefon: 0240-66 00 00  Telefax: 0240-742 41  Bankgiro:820-9538  Org.nr: SE2120002205  Säte Smedjebacken 

     

Papperstyp Storlek Gram Pris Dubbelsidig 

     

Vitt  A4 80g 1,30 2,55 

Vitt A3 80g 1,40 2,65 

Amber Graphic A4 120g 1,50 2,70 

Amber Graphic A3 120g 1,70 2,90 

Amber Graphic A4 150g 1,50 2,75 

Amber Graphic A3 150g 1,80 3,00 

Pro Design A4 100g 1,40 2,65 

Pro Design A3 100g 1,70 2,90 

Pro Design SRA3 100g 1,80 3,10 

Colotech+ A4 160g 1,60 2,85 

Colotech+ A3 160g 1,90 3,10 

Colotech+ SRA3 160g 2,00 3,25 

Colotech+ A4 220g 1,70 2,90 

Colotech+ A3 220g 2,10 3,35 

Colotech+ SRA3 220g 2,30 3,60 

Pro Design A4 300g 1,80 3,00 

Colotech+ A3 300g 2,50 3,70 

Colotech+ SRA3 300g 2,70 4,00 

Gloss  A4 130g 1,60 2,80 

Gloss  A3 130g 1,90 3,15 

Gloss  A4 150g 1,60 2,85 

Gloss  A3 150g 2,00 3,25 

Colotech+ Gloss  A4 170g 1,60 2,80 

Gloss  SRA3 170g 2,10 3,35 

Colotech+ Gloss  A4 280g 2,00 3,20 

Colotech+ Gloss  SRA3 280g 2,90 4,10 

     

Arctic Silk A4 115g 1,40 2,65 

Arctic Silk A3 115g 1,70 2,90 

Arctic Silk A4 130g 1,50 2,70 

Arctic Silk A3 130g 1,70 3,10 

Arctic Silk A4 150g 1,50 2,75 



 

  
 Bilaga Taxor Tryckeri 

Smedjebackens kommun  777 81 Smedjebacken  E-post  kommun@smedjebacken.se 
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Arctic Silk A3 150g 1,80 3,00 

Arctic Silk A4 170g 1,60 2,80 

Arctic Silk A3 170g 1,90 3,15 

Creator Silk A4 300g 1,80 3,10 

Creator Silk A3 300g 2,50 2,65 

Creator Silk A4 350g 1,90 3,15 

Creator Silk A3 350g 2,65 3,85 

Ivory Board A4 335g 2,85 4,10 

Ivory Board A3 335g 4,45 5,70 

Venecilux Gloss A4 300g 4,20 5,45 

Venecilux Gloss A3 300g 5,20 6,40 

Sweden Bond  A4 225g 4,00 5,25 

Sweden Bond  A3 225g 6,80 8,00 

Xerox Linen/Hammer A4 240g 3,55 4,80 

Xerox Linen/Hammer A3 240g 5,90 7,15 

Never Tear 120 A4 150g 6,80 8,10 

Never Tear 195 A4 255g 8,15 9,40 

Pico Film 200 A4 255g 8,15 9,40 

Pico Film 200 A3 255g 15,90 17,15 

Pico Film 275 A4 360g 10,15 11,40 

Pico Film 275 A3 360g 19,00 20,30 
 

  

Priser exkl. moms 
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§ 155 Dnr 2022/00453  

Taxa inom livsmedelslagstiftningen 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa inom livsmedelslagstiftningens område antas.    

2. Taxan indexregleras enligt SKRs modell för kommunala taxor (PKV). 

3. Taxan gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2022-10-12 § 111 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta taxa inom livsmedelslagstiftningens område 

samt att taxan indexregleras enigt SKRs modell för kommunala taxor (PKV). 

Kommunen ska för sin kontrollverksamhet ta ut avgifter för att finansiera 

detta. Timavgiften för 2023 är 1481 kronor. Timavgiften för 2022 är 1327 

kronor. Höjningen är baserad på indexuppräkning (PKV) och ökade 

kostnader för nytt ärendehanteringssystem. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har uppdaterat sitt underlag för 

taxa inom livsmedelslagstiftningen 2021 med anledning av att EU:s nya 

kontrollförordning 2017/625 trätt i kraft. Då infördes bland annat det nya 

begreppet annan offentlig verksamhet i svensk rätt och efterhandsdebitering 

av livsmedelskontroll gjordes obligatorisk. Det nya taxeunderlaget har flera 

nyheter, till exempel möjliggörs för en succesiv övergång till 

efterhandsdebitering. 

Livsmedelsverket håller på att ta fram en riskklassning och den nya 

föreskriften för detta är planerat att träda i kraft i januari 2024. Under 2023 

kommer det vara möjligt för tillsynsmyndigheter att klassa om 

livsmedelsverksamheter enligt den nya riskklassningen. Det nya 

taxeunderlaget är anpassat för att succesivt övergå till efterhandsdebitering 

och den nya riskklassningen. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-10-12 § 111 

Taxa inom livsmedelslagstiftningen 2023 

Arbetsutskottet 2022-10-25 § 93 
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Taxa inom livsmedelslagstiftningen 2023 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommun kostnader för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av 

skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll 

av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, 

inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2st. livsmedelslagen jämställs med 

livsmedel. 

Allmänna bestämmelser om avgift 

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens 

offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 

§, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan 

verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter 

enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 

livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och 

byggnadsnämnden efter handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som 

avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 

3. utredning av klagomål (11–12 §§) 

4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 

6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 
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Timavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1481 per timme kontrolltid. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som 

inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om 

årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig avgift  

(7 a §) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 

av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften 

beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats 

av Miljö och byggnadsnämnden multipliceras med timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 

uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, 

ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av 

anläggningens kontrollbehov. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen 

vid kalenderårets början. 

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de 

andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 

ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut 

som fastställs av Miljö- och byggnadsnämnden. 

Indexuppräkning 

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) augusti månad året före det år taxan börjar gälla. Miljö- och 

byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med 

den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för augusti månad året före 

avgiftsåret. 
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Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1,5 timme 

kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som 

ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan 

framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas 

av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med 

anledning av att den övergått till en ny aktör. 

Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet 

som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § 

betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en 

offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 

efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § 

betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 

som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om 

allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 

ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll 

meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor 

som omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, 

framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har 

konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en 

avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 

Avgift exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 

nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra 

intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen. 
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Avgift importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av 

den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda 

kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen.  

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett 

belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. 

Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen. 

Avgift för inköp under dold identitet 

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel 

uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter 

för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11–12 §§ tas 

avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov 

eller övriga omständigheter, får Miljö- och byggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta att 

sänka en avgift enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de 

förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma 

kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är 

så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 

Avgiftens erläggande 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Smedjebackens kommun genom dess 

Miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 

faktura. 

Överklaganden 

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  
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Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

§ 21 Denna taxa träder i kraft 2023-01-01 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med 

denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare 

gällande taxa.  

Avgift enligt 7 b § ska från och med 2024-01-01 betalas av de verksamheter som enligt gällande 

riskklassningsbeslut indelats i riskklass 1 – 8. 

För verksamheter som nyregistrerats efter 2023-01-01 tillämpas 7 b § oavsett riskklass. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla 2024-01-01. 
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§ 156 Dnr 2022/00452  

Taxor och avgifter inom miljöbalkens område 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa inom miljöbalkens område antas. 

2. Taxan indexregleras enligt SKRs taxemodell för kommunal  

verksamhet (PKV). 

3. Taxan gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2022-10-12 § 110 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta taxa inom miljöbalkens område samt att taxan 

indexregleras enligt SKRs taxemodell för kommunal verksamhet (PKV). 

Kommunen ska för sin kontrollverksamhet ta ut avgifter för att finansiera 

detta. Timavgiften för 2023 är 1135 kronor. Timavgiften för 2022 är  

1017 kronor. Höjningen är baserad på indexuppräkning (PKV) och ökade 

kostnader för nytt ärendehanteringssystem. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett nytt underlag för 

taxa inom miljöbalkens område. Det nya taxeunderlaget kallas för 

behovsstyrd taxa och är tänkt att tydligt koppla ihop tillsynsplanering och 

finansiering av tillsyn inom miljöbalken. SKR har bedömt att för branscher 

som är gemensamma med staten, med beteckning A och B, är det lämpligt 

att tillsynstiden schabloniseras baserat på bilagan till förordningen om 

avgifter för prövning och tillsyn. För verksamheter med beteckningen C och 

H har SKR tagit fram en egen schablonmatris där kommunen väljer det 

behov som bäst stämmer med kommunens tillsyn. För verksamheter med 

beteckningen U och UH tillämpas timavgift generellt. Detta betyder att 

förskottsbetalning sker för verksamheter med beteckning A, B, C eller H och 

att efterskottsbetalning sker för verksamheter med beteckningen U eller UH. 

För övriga ärenden inom miljöbalkens område debiteras en timavgift. 

I taxebilaga 1 införs ett nytt begrepp: Avgiftsnivå. Avgiftsnivåer är ett sätt 

för myndigheten att schablonisera ärenden efter komplexiteten och 

arbetsinsatsen. Avsikten är att införandet av avgiftsnivåer ska underlätta för 

kommuner att jämföra sig med varandra genom att tidsåtgången för olika 

ärenden tydliggörs i samband med arbetet med behovsutredningar. 

_____ 
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Taxa för Miljö- och byggnadsnämnden inom miljöbalkens område 
2023 

Taxan består av 6 delar: 

1. Taxebestämmelser (paragrafer) i 1-33§§ (detta dokument) 

2. Taxebilaga 1 innehåller avgifter eller grund för avgifter för verksamheter eller åtgärder 

som saknar fastställd prövningsnivå.  

3. Taxebilaga 2 innehåller verksamhetskoder och antal tillsynstimmar för verksamhetstyper 

med fast årlig avgift, vilket omfattar de flesta verksamheter eller åtgärder med en 

fastställd prövningsnivå (A, B, C) enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och 

anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt förordning om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (H). 

4. Taxebilaga 3 innehåller verksamhetskoder för verksamheter med timavgift, vilket 

omfattar verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd anmälnings- och 

tillståndspliktig nivå enligt miljöprövningsförordningen, miljöbalken, förordning om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808). 

5. Taxebilaga 4 innehåller verksamhetskoder och avgiftsklasser för verksamhetstyper med 

fast årligavgift, vilket omfattar de flesta verksamheter eller åtgärder med en fastställd 

prövningsnivå (A, B, C) enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och 

anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt förordning om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (H) samt verksamheter som inte omfattas av 

fastställda krav på anmälan (U och UH). (Gäller enbart under 2023, se 

övergångsbestämmelser) 

6. Taxebilaga 5 innehåller en riskklassificering (placering i riskkolumn) för 

verksamhetstyper med fast årligavgift, vilket omfattar de flesta verksamheter eller 

åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A, B, C) enligt miljöprövningsförordningen 

(2013:251) och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt förordning om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (H) samt verksamheter som inte 

omfattas av fastställda krav på anmälan (U och UH). Den årliga tillsynstiden för varje 

avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 5. (Gäller enbart under 2023, 

se övergångsbestämmelser) 
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Inledande bestämmelser  

1 § Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar 

inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av 

områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 

vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och 

varor, avfall och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 

miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 

rättegångskostnader.  

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens 

eller undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd, 

och  

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning  

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område 

överklagas,  

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.  

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av Miljö- och 

byggnadsnämnden i Smedjebackens kommun.  

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna taxa, 

eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att 

avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Timavgift  

6 § Avgiftsuttag sker:  

1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 

(fast avgift).  

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 

tilldelats i  

a. taxebilaga 4 och 5 (fast årlig tillsynsavgift), eller 

b. taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)  

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), och  

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.  

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1135 kr.  
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8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 

handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, 

samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i 

övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.  

Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 

mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, 

julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut 

med en 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

9 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex 

för kommunal verksamhet (PKV) augusti månad året före det år taxan börjar gälla.  

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja 

avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad 

på SKR:s webbplats för augusti månad året före avgiftsåret. 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag  

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som 

antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form 

av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 

timavgiften.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.  

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 

besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 

avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske vid 

ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden  

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av 

sökanden.  

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan 

som återkallas innan handläggning påbörjas.  

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är 

sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 

och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i 

ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om 

tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd.  

15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att 

tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 
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Avgifter för anmälningsärenden  

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 

avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller 

genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller 

enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 

som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 

ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent 

av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.  

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.  

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärden.  

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 

miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens 

kostnader för kungörelse i ärendet.  

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att 

tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift för återkommande tillsyn  

19 a § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en 

fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift 

betalas.  

För återkommande tillsyn över verksamheter med fastställd anmälningsplikt (C) enligt 

miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas. 

För vissa verksamheter som inte omfattas av fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska en 

fast årlig avgift betalas. 

Den fasta årliga avgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående 

av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 4 samt en riskklassificering (placering i riskkolumn) 

enligt taxebilaga 5. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av 

tabell i taxebilaga 5.  

19 b § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en 

fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift 

betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.  

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) 

enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas enligt 

vad som framgår av taxebilaga 2. 
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Industriutsläppsverksamhet  

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med ”-i” i 

miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 timmar 

multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de industriutsläppsverksamheter 

som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov  

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning 

besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda 

tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är 

föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud 

eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning. 

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den som 

är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Avgift för regelbunden tillsyn  

22 a § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom flera olika 

verksamhetsgrupper som har egna rubriker i taxebilaga 4 ska full avgift betalas för den punkt som 

medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de 

övriga verksamheterna. 

22 b § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller flera 

olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara timmarna 

från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 

procent.  

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav 

på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av 

bilaga 3.  

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån 

vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.  

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från 

och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats 

eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. 

För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.  

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 

verksamheten bedrivs.  

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 

vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska 

betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 
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Avgift för tillsyn i övrigt 

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt 

anges i taxebilaga 1.  

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar 

åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. 

För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. 

miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift  

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, 

nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall 

sättas ner eller efterskänkas.  

Betalning av avgift  

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Smedjebackens kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m.  

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 

utsökningsbalken.  

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla 

omedelbart, även om det överklagas.  

33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till 

länsstyrelsen.  

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och 

dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 

Avgift enligt 6 § punkt 2 b samt 19 b, 22 b och 23 §§ ska från och med 1 januari 2024 betalas 

av de verksamheter som omfattas av en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt 

miljöprövningsförordningen eller fastställd anmälningsplikt (C) enligt 

miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) eller verksamheter som inte 

omfattas av fastställda krav på anmälan (U och UH).  

För verksamheter (A, B, C, H, U och UH) som påbörjas efter 1 januari 2023 tillämpas 6 § punkt 

2 b samt 9 b, 22 b och 23 §§ direkt.  
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Bestämmelserna i 6 § punkt 2 a samt 19 a och 22 a §§ och taxebilaga 4 och 5 upphör att gälla  

1 januari 2024.  
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Avgiftsnivåer 
    
  

Timavgift:  
1 017 kr/tim  

  

Avgiftsnivå Timmar 

Avgiftsnivå 1 2 tim 

Avgiftsnivå 2 4 tim 

Avgiftsnivå 3 6 tim 

Avgiftsnivå 4 8 tim 

Avgiftsnivå 5 timavgift 
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Taxebilaga 1  
      
   

Beskrivning Lagrum Avgift 

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET 
OCH HÄLSOSKYDD 

    

Prövning av ansökan     

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Tillägg till ansökan om inrättande av 
avloppsanordning i form av prövning av 
inrättande av minireningsverk, kemfällning 
och/eller 
fosforfälla. Detta innebär att första 
tillsynsbesöket är inkluderat i 
prövningsavgiften. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Ansökan om tillstånd till en avloppsanordning 
som har en eller flera vattentoaletter ansluta, 
och som tidigare har haft ett tidsbegränsat 
tillstånd samt inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till anslutande av en 
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, 
och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan 
avloppsanordning än med vattentoalett enligt 
vad kommunen har föreskrivit för att skydda 
människors hälsa eller miljön, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2, där 
utsläppet sker till en sluten tank.  

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten, eller grundvatten enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att skydda 
människors hälsa eller miljön och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen  
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 1 
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Ansökan om tillstånd till inrättande av 
luftvärmepump enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, 
9 kap 12 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 1 

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur 
inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 5 

Ansökan om tillstånd till spridning av naturligt 
gödsel, slam och annan orenlighet inom 
område med detaljplan eller intill sådant 
område enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa. 

40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, 
9 kap 12 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra 
frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för 
att förhindra olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, 
9 kap 12 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 
miljöprövnings-förordningen 
(2013:251) 

Avgiftsnivå 5 

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, 
och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

1 kap 11 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251) 

Avgiftsnivå 5 

Anmälan om inrättande av en 
avloppsanordning utan vattentoalett, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om ändring av en avloppsanordning 
och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Anmälan om inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten eller grundvatten och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 1 
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Anmälan om inrättande av luftvärmepump 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, 
9 kap 12 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 1 

Anmälan om anläggande av gödselstad eller 
annan upplagsplats för djurspillning inom ett 
område med detaljplan eller intill sådant 
område enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa. 

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam 
och annan orenlighet inom område med 
detaljplan eller intill sådant område enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

40 och 42 § § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, 
9 kap 12 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, 
9 kap 12 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska 
behandlingar som innebär risk för blodsmitta 
eller annan smitta på grund av användningen 
av skalpeller, akupunkturnålar, 
piercningsverktyg eller andra liknande 
skärande eller stickande verktyg. 
Verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) 
om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar är inte 
anmälningspliktig. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med 
bassängbad för allmänheten, eller som på 
annat sätt används av många människor. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som 
utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, 
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller 
internationell skola. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 
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Tillsyn     

Olägenheter från joniserande och icke-
joniserande strålning från verksamheter som är 
tillståndspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 
kärntekniska verksamheter enligt lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller 
verksamheter med strålning enligt 
strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit 
tillsynen till kommunen. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 26 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 3. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken,  
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 5 

Byggnader, lokaler och anläggningar som 
kräver särskild uppmärksamhet och som som 
inte omfattas av  avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;1. byggnader 
som innehåller en eller flera bostäder och 
tillhörande utrymmen,2. lokaler för 
undervisning, vård eller annat 
omhändertagande,3. samlingslokaler där 
många människor brukar samlas,4. hotell, 
pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig 
bostad,5. idrottsanläggningar, 
campinganläggningar, badanläggningar, 
strandbad och andra liknande anläggningar 
som är upplåtna för allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många människor,6. lokaler 
där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling  och där verksamheten 
inte endast omfattar estetiska kirurgiska 
ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar 
,7. lokaler för förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
45 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 5 

Radon i bostäder och lokaler för allmänna 
ändamål. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 5 

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 5 
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Kartläggning/inventering av avloppsanläggning 26 kap 3 § 3 st miljöbalken 
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen         
9 kap 7 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 2 

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET     

Prövning av ansökan     

Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa om tillstånd till inrättande och 
användande av ny anläggning för 
grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd 
enligt 11 kap miljöbalken.  

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Avgiftsnivå 5 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om vattenverksamhet där 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva 
tillsyn. 

11 kap 9b § 2 st miljöbalken, 
19 § förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamheter,   
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa om inrättande och användande av ny 
anläggning för grundvattentäkt och denna inte 
kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Avgiftsnivå 5 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa om användande av befintlig anläggning 
för grundvattentäkt. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken  Avgiftsnivå 5 

Tillsyn     

Anläggning för grundvattentäkt som kräver 
tillstånd eller anmälan enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa och som inte kräver tillstånd 
enligt 11 kap miljöbalken.  

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 2 
kap 31 § p 2 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 10 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 
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AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH 
BIOTEKNISKA ORGANISMER  

    

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR     

Tillsyn     

Information innan installation påbörjas eller 
hantering inleds av brandfarliga vätskor eller 
spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer 
mer än 1 m3 vätska (inom 
vattenskyddsområde hantering av mer än 250 
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med 
tillhörande rörledningar. (Gäller inte om 
hanteringen är tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 
prövas inom ramen för en annan 
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)  

1 kap 1 § och 3 kap 1 § 1 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-förorening 
vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 
31 och 32 §§ miljötillsynsför-
ordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Information om cistern som tagits ur bruk. 
(Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 
eller prövas inom ramen för en annan 
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.) 

1 kap 1 § och 6 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vattenförorening 
vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 
31 och 32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive 
periodiska kontroller, av cisterner och 
rörledningar. (Gäller inte om hanteringen är 
tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 
prövas inom ramen för en annan 
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)  

1 kap 1 § och 3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-förorening 
vid hantering avbrandfarliga 
vätskor och spilloljor (NFS 
2017:5), 2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 
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Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga 
vätskor och spillolja. (Gäller inte om 
hanteringen är tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 
prövas inom ramen för en annan 
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)  

1 kap 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-förorening 
vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 26 
kap 3 § miljöbalken, 2 kap 31 
och 32 §§ miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 

FLUORERADE VÄXTHUSGASER      

Tillsyn     

Underrättelse och samråd innan installation 
eller konvertering sker av sådan utrustning 
som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-
gas eller mer, om valet av utrustning och 
köldmedium inte behandlas inom ramen för en 
ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 
kap miljöbalken. 

14 § förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthus-gaser, 
2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Rapport om det under någon del av ett 
kalenderår finns minst 14 ton 
koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning 
eller i en mobil utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 
3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen 
om f-gaser.  1-9 aggregat på samma 
anläggning. 

15 § förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser, 
2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Rapport om det under någon del av ett 
kalenderår finns minst 14 ton 
koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning 
eller i en mobil utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 
3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen 
om f-gaser. 10 eller fler aggregat på samma 
anläggning.  

15 § förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser, 
2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 2 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN      

Tillsyn     
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Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som 
innehåller kontrollerade ämnen. 

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) nr 
1005/2009,  
2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 5 

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne 
används för laboratorie- och analysarbeten 
som betraktas som viktiga enligt bilagan till 
Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011, 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

Förordning (EG) 1005/2009, 
förordning (EG) nr 291/2011,  
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 5 

VÄXTSKYDDSMEDEL     

Prövning av ansökan     

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel 
1. inom idrotts- och fritidsanläggningar, 
2. vid planerings- och anläggningsarbeten, 
3. på vägområden samt grusytor och andra 
mycket genomsläppliga ytor, och 
4. på ytor av asfalt, betong eller andra 
hårdgjorda material. 

2 kap 40 och 40 a §§ 
förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 5 

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel utomhus inom ett 
vattenskyddsområde som har inrättats före 
den 1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte 
har ändrats efter den 1 januari 2018. 

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning och 
viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 2 kap 36 § 2 st 
förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel och 7 
kap 22 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 



 Bilaga 1 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel  
1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig 
att plöja men som kan användas till slåtter eller 
bete, 
2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller 
på lekplatser som allmänheten har tillträde till, 
3. i parker eller trädgårdar eller andra områden 
som i första hand är avsedda att vara 
rekreationsområden som allmänheten har 
tillträde till, 
4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus 
som inte används yrkesmässigt, 
5. på tomtmark för bostadshus eller på 
krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller 
6. på växter inomhus utom i 
produktionslokaler, lagerlokaler och liknande 
lokaler. 

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 5 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel. 

2 kap 41 och 41a §§ 
förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 5 

Tillsyn     

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras 
läcka ut. 

9 kap 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning och 
viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och  
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) ... 

Avgiftsnivå 5 
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Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller 
en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat 
av växtskyddsmedel. 

9 kap 3 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning och 
viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),   
2 kap 31 § p 5 och  
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) ... 

Avgiftsnivå 5 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 

BIOCIDPRODUKTER     

Prövning av ansökan     

Ansökan om undantag från bestämmelserna 
om information och underrättelse i 4 kap 1-3 
§§ Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 
2015:3). Gäller inte biocidprodukter som 
innehåller nematoder, insekter eller 
spindeldjur. 

1 kap 1 § och 4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av 
vissa biocidprodukter (NFS 
2015:3) 

Avgiftsnivå 5 

Tillsyn     

Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt på en plats som allmänheten har 
tillträde till, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte 
biocidprodukter som innehåller nematoder, 
insekter eller spindeldjur. 

1 kap 1 § och 4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS 
2015:3),   
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. Gäller inte biocidprodukter som 
innehåller nematoder, insekter eller 
spindeldjur. 

Naturvårdsverkets 
föreskrifterom spridning av 
vissa biocidprodukter (NFS 
2015:3), 2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 
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PCB     

Prövning av ansökan     

Ansökan om dispens från kravet om 
avlägsnande av PCB-produkt i byggnader och 
anläggningar och som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 5 

Handläggning av anmälan     

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 
b § förordning (2007:19) om PCB m.m. och som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2 

18 § förordningen (2007:19) 
om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 5 

Tillsyn     

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

Förordningen (2007:19) om 
PCB m.m., 26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken,  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 

KOSMETISKA PRODUKTER     

Tillsyn     

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 
och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska 
skötas av behörig myndighet, samt rådgöra 
med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas 
enligt artikel 27.1 i förordningen.  

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 

Marknadskontroll i fråga om kosmetiska 
produkter med fullgörande av de uppgifter 
som anges i 1 kap 5 § 3 st p 1 i 
miljötillsynsförordningen genom att inrätta 
lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2  i 
förordning (EG) nr 765/2008 för att 
a) följa upp klagomål och rapporter om risker 
relaterade till produkter som omfattas av 
harmoniserad gemenskapslagstiftning, 
b) bevaka olyckor och hälsoskador som dessa 
produkter misstänks ha orsakat, 
c) kontrollera att korrigerande åtgärder har 
vidtagits, 
d) följa upp vetenskaplig och teknisk kunskap i 
säkerhetsfrågor. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 35 § 1 st 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), artikel 18.2 
förordning (EG) nr 765/2008 

  

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER     



 Bilaga 1 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 
Tillsyn     

Primärleverantörers hantering av kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor 
som inte innebär utsläppande på marknaden, 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

2 kap 32 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap 
miljöbalken, utom den tillsyn som 
Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på 
marknaden 

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§,  
2 kap 32 § samt 2 kap 19 § p 
7-9, p 11-14,  
p 16, p 17, p 19 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st miljöbalken  

Avgiftsnivå 5 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET     

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER 
ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN 

    

Tillsyn     

Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller 
vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 5 § samt 26 kap  
3 § 3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 
som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, 
utnyttja möjligheterna att  
1. minska mängden avfall,  
2. minska mängden skadliga ämnen i material 
och produkter,  
3. minska de negativa effekterna av avfall, och 
4. återvinna avfall. 

2 kap 5 § samt 26 kap  
3 § 3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 

Övrig tillsyn över att miljöbalkens 
hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 26 
kap 3 § 3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN     

Prövning av ansökan     
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Ansökan om dispens från 
strandskyddsföreskrifter, inom hemfridszon 
eller etablerad tomtplats. 

7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 3 

Ansökan om dispens från 
strandskyddsföreskrifter, utanför hemfridszon 
eller etablerad tomtplats. 

7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller 
åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt 
föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 5 

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är 
förbjuden för att den strider mot syftet med 
det tilltänkta skyddet av ett område eller 
föremål som omfattas av ett interimistiskt 
beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 
§.  

7 kap 24 § miljöbalken Avgiftsnivå 5 

Ansökan om dispens eller undantag från 
föreskrifter för natur- eller kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde.  

Gällande föreskrifter, 7 kap 7 
§ miljöbalken, 9 § förordning 
(1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Avgiftsnivå 5 

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett 
beslut om tillstånd eller dispens avseende 
natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- 
och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 7 
§ miljöbalken, 9 § förordning 
(1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Avgiftsnivå 5 

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva 
en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan 
skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.  

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 2 kap  
8 § miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 
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Ansökan om undantag från bestämmelserna i 
23 §, 23 a §, 23 b §, 24 § p 2 och p 3, 25 §, 26 §, 
26 a §, 26 c §, 28 a §, 28 b § och 28 d § i 
jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:21 om 
omständighet har uppstått som 
verksamhetsutövaren varken 
kunnat eller borde ha förutsett och inte heller 
kunnat påverka och som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 

36 § föreskrifter om ändring i 
Statens jordbruksverks 
föreskrifter och allmänna råd 
(SJVFS 2004:62) om 
miljöhänsyn i jordbruket vad 
avser växtnäring (SJVFS 
2015:21), 1 kap 19 och 20 §§ 
samt 2 kap 8 § p 7 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

  

Handläggning av anmälan     

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 
natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde som kräver anmälan 
enligt föreskrifter meddelade för natur- eller 
kulturreservat eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 5 

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte 
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt andra bestämmelser i miljöbalken och 
som kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön. 

12 kap 6 § miljöbalken Avgiftsnivå 5 

Tillsyn     

Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden 
som kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har 
meddelat föreskrifter om, område eller 
föremål som omfattas av ett interimistiskt 
beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 
§ miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- 
och järnvägsanläggningar.  

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 5 

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga 
om 
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 
3. växtodlingen 
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

12 kap 10 § miljöbalken, 2 
kap 32 § miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 5 
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Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap 
miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, 
om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.  

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 §  miljötillsynsförord-
ningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 5 

Skötsel av jordbruksmark och annan 
markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 
12 kap. miljöbalken, om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § p 7 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn. 

12 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt  
2 kap 8 § p 10 miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 5 

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och 
annan markanvändning i jordbruket och som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

2 kap 8 § p 7 samt  
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN     

Tillsyn     

Skydd för biologisk mångfald om länsstyrelsen 
har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt  
2 kap 8 § miljötillsyns 
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 5 

Tillsyn med anledning av meddelat tillstånd 
enligt 8 § förordningen (2018:1939) om 
invasiva främmande arter om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

Förordning (EU) nr 
1143/2014, 1 kap 19 och 20 
§§ samt 2 kap 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

 

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

    

Handläggning av anmälan     

Anmälan om att vidta en avhjälpandeåtgärd 
med anledning av en föroreningsskada. 

10 kap 1 § miljöbalken, 28 § 
förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 5 
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Tillsyn     

Underrättelse om upptäckt av en förorening på 
en fastighet och föroreningen kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. 

10 kap 11 § miljöbalken Avgiftsnivå 5 

Underrättelse om upptäckt av en 
överhängande fara för att en verksamhet eller 
åtgärd medför en allvarlig miljöskada. 

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 
miljöskada har uppstått. 

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 

Föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens ansvar enligt 2 kap. 29 § första 
stycket 3 miljötillsynsförordningen. 

2 kap 31 § p 3 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st miljöbalken 

  

Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § 
miljöbalken, om skadorna har orsakats av en 
verksamhet eller åtgärd som den kommunala 
nämnden har tillsynsansvaret för. 

2 kap 31 § p 4 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN     

Prövning av ansökan     

Ansökan om dispens från förbudet att hantera 
avfall när kommunen ska ansvara för en viss 
hantering av avfall. 

15 kap 25 § p 1 miljöbalken Avgiftsnivå 2 

Ansökan om tillstånd från en 
fastighetsinnehavare att på fastigheten själv 
återvinna eller bortskaffa avfall även om ett 
sådant tillstånd inte krävs. 

15 kap 25 § p 2 miljöbalken Avgiftsnivå 2 

Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, befrielse från skyldighet att lämna 
avfall till kommunen enligt kommunens 
föreskrifter om avfallshantering 

9 kap 2 § avfallsförordning 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 2 

Ansökan om dispens avseende bygg- och 
rivningsavfall från kravet om utsortering i 3 
kap. 10 § avfallsförordningen och från kravet 
att brännbart avfall ska sorteras ut och 
förvaras skilt från annat avfall i 3 kap. 12 § 
avfallsförordningen  

3 kap 15 § avfallsförordning 
(2020:614) 

  

Övriga ansökningar 9 kap 1-2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 5 
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Handläggning av anmälan     

Anmälan från fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt behandla annat 
avfall än trädgårdsavfall som kommunen 
ansvarar för enligt 15 kap. 20 §MB 

5 kap 15 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 1 

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt 
kommunens föreskrifter om avfallshantering 
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa 
avfall. 

9 kap 2 § avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 2 

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering om uppehåll i hämtning, 
gemensam behållare, befrielse från hämtning 
av avfall. 

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 2 

Övriga anmälningar enligt kommunens 
föreskrifter om avfallshantering. 

9 kap 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614)  

Avgiftsnivå 5 

Tillsyn     

Avfallshantering, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 5 

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN     

Tillsyn     

Stängselgenombrott om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

26 kap 11 § miljö-balken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 
8 § miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 
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Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning) 
    

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-I" efter koden) så 
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

  

Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå 

Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK 

      Verksamhetsgrupp Djurhållning 

1.10-i och 1.11 B 9 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 
1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

1.20 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion 

1.30 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK 

5.10  B 9 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

5.20 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar. 

      

VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING 
OCH BEARBETNING AV TORV,  
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 
NATURGRUS OCH ANNAT 

      Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.10  B 9 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.11 B 18 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 
timmar om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton. 

10.11 B 18 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 
timmar om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men 
högst 200 000 ton. 

10.11 B 9 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men 
högst 50 000 ton.   

10.11 B 9 

 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men 
högst 10 000 ton. 
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10.11 B 6 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men 
högst 5 000 ton. 

10.11 B 6 
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om tillståndet inte omfattas av någon av 1-5. 

10.20 B 9 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar för täkt av torv. 

10.20 B 18 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 
timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet 
gäller för mer än 200 000 ton. 

10.20 B 18 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 
timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet 
gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton. 

10.20 B 9 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet 
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton. 

10.20 B 9 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet 
gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

10.20 B 6 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet 
gäller för mer än 1 000 ton men högst  
5 000 ton. 

10.20 B 6 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet 
inte omfattas av någon av 1-6. 

10.30 C 
Normalt (9 
tim/år) 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x 
timmar. 

10.40 C 
Normalt (9 
tim/år) 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x 
timmar. 

10.50 C Lågt (6 tim/år) 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x 
timmar. 

10.60 C 
Normalt (9 
tim/år) 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol 

11.10 A 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 
8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. 
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11.20 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för utvinning i vattenområde. 

11.20 B 6 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar för utvinning på land. 

11.30 C 
Normalt (9 
tim/år) 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 
kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Malm och mineral 

13.10 A 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser järnmalm. 

13.10 A 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser kol inom de områden 
som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

13.10 A 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser kol inom de områden 
som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

13.10 A 227 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
227 timmar om verksamheten avser uran- eller 
toriummalm. 

13.10 A 184 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
184 timmar, om verksamheten inte omfattas av någon 
av 1-4. 

13.20-i A 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser järnmalm. 

13.20-i A 184 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
184 timmar om verksamheten inte omfattas av 1. 

13.30 B 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. 

13.40 A 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser järnmalm.  

13.40 A 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser kol. 

13.40 A 227 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
227 timmar om verksamheten avser uran- eller 
toriummalm. 

13.40 A 184 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
184 timmar om verksamheten inte omfattas av 1-3. 
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13.50 B 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
227 timmar om verksamheten avser uran- eller 
toriummalm. 

13.50 B 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 
kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten inte omfattas av 1. 

13.60 B 64 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

13.70 C 
Normalt (9 
tim/år) 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 
kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER 

      Verksamhetsgrupp Slakterier 

15.10-i  B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för produktion baserad på slaktvikt som omfattar 
mer än 50 000 ton per kalenderår. 

15.10-i  B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för produktion som inte omfattas av 1. 

15.20 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. 

15.30 C 
Normalt (9 
tim/år) 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x 
timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av animaliska 
råvaror 

15.40-i, 15.45 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 
bearbetning av animaliska biprodukter för framställning 
av livsmedel eller för framställning av foder om mer än 
10 000 ton animaliska biprodukter används som råvara 
per kalenderår. 

15.40-i, 15.45 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser rökning 
för framställning av livsmedel eller för framställning av 
foder om mer än 10 000 ton animaliska biprodukter 
används som råvara per kalenderår. 

15.40-i, 15.45 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte omfattas 
av 1 eller 2. 

15.50 C 
Normalt (9 
tim/år) 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x 
timmar. 

15.65 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 6 a § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80 C 
Normalt (9 
tim/år) 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x 
timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av 
vegetabiliska råvaror 

15.90-i, 15.95 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 
anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat 
eller socker. 

15.90-i, 15.95 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser rostning 
av kaffe. 

15.90-i, 15.95 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 
anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling med en produktion av mer 
än 50 000 ton per kalenderår och inte omfattas av 1 
eller 2. 

15.90-i, 15.95 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte omfattas 
av någon av 1-3. 

15.101 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

15.115 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 10 a § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

15.125 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av 
kombinerade råvaror 

15.131-i, 
15.141 

B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 
bearbetning av mer än 10 000 ton animaliska 
biprodukter som råvara per kalenderår för framställning 
av foder. 

15.131-i, 
15.141 

B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar med en produktion av mer än 10 
000 ton livsmedel per kalenderår. 

15.131-i, 
15.141 

B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte omfattas 
av 1 eller 2. 

15.151 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 
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15.155 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 14 a § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.170-i B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 
15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. 

15.180 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 

15.185-i och 
15.190 

B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 
framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer 
än 100 000 ton per kalenderår. 

15.185-i och 
15.190 

B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 
framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer 
än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

15.185-i och 
15.190 

B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 
framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 
50 000 ton per kalenderår. 

15.185-i och 
15.190 

B 30 

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet som inte 
omfattas av någon av 1-3. 

15.200 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 19 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

15.210 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 
20 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. 

15.220 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

15.230 B 64 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 
22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar. 

15.240 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

15.250 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 24 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för framställning av malt. 
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15.250 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 24 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för framställning av mer än 20 000 ton 
läskedryck eller maltdryck per kalenderår. 

15.250 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 24 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för framställning av mer än 10 000 ton men 
högst 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per 
kalenderår. 

15.260 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 25 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

15.270 B 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 26 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för anläggning för tillverkning av jäst.  

15.270 B 47 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 26 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 
timmar för anläggning för tillverkning av startkulturer av 
mikroorganismer. 

15.280 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 27 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

15.310 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror 

15.330-i, 
15.350-i och 
15.370-i 

B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 29, 31 eller 33 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar för anläggning för bearbetning 
av animaliska biprodukter med en produktion baserad 
på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. 

15.330-i, 
15.350-i och 
15.370-i 

B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 29, 31 eller 33 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar för anläggning som inte omfattas 
av 1. 

15.340 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

15.360 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR 

17.10-i B 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. 

17.20 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för anläggning för hantering av mer än 1 000 ton 
men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår. 

17.20 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för anläggning som inte omfattas av 1. 
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17.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.10-i B 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. 

18.20 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser garvning av mer än 1 
000 ton produkter per kalenderår. 

18.20 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser garvning av högst 1 
000 ton produkter per kalenderår. 

18.20 B 23 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 
timmar om verksamheten avser annan beredning av 
hudar och skinn än garvning. 

18.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 

20.05-i  B 64 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar. 

20.10 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

20.20 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för produktion som omfattar mer än 200 000 
kubikmeter per kalenderår. 

20.20 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för produktion som inte omfattas av 1. 

20.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

20.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

20.50-i B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar för produktion som omfattar mer än 20 000 ton 
per kalenderår. 

20.50-i B 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för produktion som inte omfattas av 1. 

20.60 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 
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20.70 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 
8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. 

20.80 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

20.90 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 
kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

20.91 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 

21.10-i A 306 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 
timmar för anläggning för en produktion av mer än 300 
000 ton sulfat- eller sulfitmassa per kalenderår om 
verksamheten har blekeri. 

21.10-i A 227 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 
timmar för en produktion av högst 300 000 ton sulfat- 
eller sulfitmassa om verksamheten har blekeri. 

21.10-i A 184 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar för en produktion av sulfat- eller sulfitmassa om 
verksamheten inte har blekeri. 

21.10-i A 137 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar om verksamheten avser framställning av 
halvkemisk massa. 

21.10-i A 137 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar för annan anläggning än de som avses i 1-4 
med en produktion av mer än 200 000 ton per 
kalenderår. 

21.10-i A 90 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för anläggning som inte omfattas av någon av 1-
5. 

21.30-i A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för framställning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår. 

21.30-i A 47 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 
timmar för framställning som inte omfattas av 1. 

21.40 B 47 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 
timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH 
GRAFISK PRODUKTION 
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22.10 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

22.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

22.30 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. 

22.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE 

23.05 A 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar för en anläggning med en total installerad effekt 
om mer än 200 megawatt.  

23.05 A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för en anläggning med en total installerad effekt 
om mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. 

23.05 A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för en anläggning med en total installerad effekt 
om mer än 10 megawatt men högst 100 megawatt.  

23.05 A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för en anläggning med en total installerad effekt 
om högst 10 megawatt. 

23.10-i A 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. 

23.11-i 

A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser överföring till 
vätskeformigt bränsle. 

23.11-i 

A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser överföring till 
gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 
kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med en 
installerad effekt av mer än 100 megawatt. 

23.11-i 

A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser överföring till 
gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 
kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med en 
installerad effekt av mer än 10 megawatt men högst 
100 megawatt. 
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23.11-i 

A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser överföring till 
gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 
kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med en 
installerad effekt av högst 10 megawatt. 

23.12-i A 184 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
kap.4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar. 

23.13 A 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. 

23.20 B 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 
6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. 

23.30-i A 306 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 
timmar om verksamheten avser en produktion av mer 
än 500 000 ton per kalenderår. 

23.30-i A 306 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 
timmar för en verksamhet med produktion som inte 
omfattas av 1. 

23.40 och 
23.50 

A 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 
8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER 

      Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 

24.01-i, 24.02-
i, 24.03-i, 
24.04-i, 24.05-
i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-
i, 24.09-i, 
24.10-i, 24.11-
i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-
i, 24.15-i, 
24.16-i, 24.17-
i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-
i, 24.21-i och 
24.22-i  

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
någon av 12 kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. 
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24.01-i, 24.02-
i, 24.03-i, 
24.04-i, 24.05-
i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-
i, 24.09-i, 
24.10-i, 24.11-
i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-
i, 24.15-i, 
24.16-i, 24.17-
i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-
i, 24.21-i och 
24.22-i  

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
någon av 12 kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår. 

      Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

24.23-i A 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
227 timmar om verksamheten avser kloralkali med 
användning av amalgammetoden. 

24.23-i A 184 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
184 timmar om verksamheten avser annan tillverkning 
av gas än den som omfattas av 1. 

24.24-i B 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 
24 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. 

24.25-i, 24.26-
i, 24.27-i, 
24.28-i, 24.29-
i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i 

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
någon av 12 kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen 
är tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. 

24.25-i, 24.26-
i, 24.27-i, 
24.28-i, 24.29-
i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i 

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
någon av 12 kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen 
är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår. 

      Verksamhetsgrupp Gödselmedel 

24.33-i och 
24.34-i  

A/B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 33 eller 34 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 184 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. 

24.33-i och 
24.34-i  

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 33 eller 34 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår. 

      Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider 

24.35-i och 
24.36-i 

A/B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 35 eller 36 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 184 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på mer än 1 000 ton per kalenderår. 
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24.35-i och 
24.36-i 

A/B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 35 eller 36 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på mer än 1 000 ton per kalenderår. 

24.37 B 137 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 
37 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.38-i och 
24.39-i 

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 38 eller 39 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. 

24.38-i och 
24.39-i 

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 38 eller 39 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår. 

24.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

24.41 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 41 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Sprängämnen 

24.42-i och 
24.43-i 

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 42 eller 43 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på mer än 1 000 ton per kalenderår. 

24.42-i och 
24.43-i 

A/B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 42 eller 43 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår. 

      Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 44 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

24.45 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser tillverkning av gas- eller 
vätskeformiga kemiska produkter. 

24.45 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser tillverkning av 
läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material.  

24.45 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser tillverkning av 
sprängämnen.  

24.45 B 30 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
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timmar om verksamheten avser tillverkning av 
pyrotekniska artiklar.  

24.45 B 13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser tillverkning av 
ammunition.  

24.46 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 46 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

24.47 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 
kap. 47 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.10  B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för en produktion av mer än 10 000 ton per 
kalenderår. 

25.10  B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för en produktion som inte omfattas av 1. 

25.11 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

25.20 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för en produktion av mer än 100 ton per 
kalenderår. 

25.20 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för en produktion som inte omfattas av 1. 

25.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

25.40 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 
5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. 

25.50 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER 

      
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska 
produkter 

26.05-i  B 64 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar. 

26.10-i B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser tillverkning av 
mineralull med smältning av mer än 10 000 ton 
mineraler per kalenderår. 
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26.10-i B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser tillverkning av 
mineralull med smältning av mer än 5 000 ton men 
högst 10 000 ton mineraler per kalenderår. 

26.20 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar vid förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per 
kalenderår. 

26.20 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar vid förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 
000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar vid förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 
ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20 B 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar vid förbrukning av mer än 3 000 ton andra 
glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår. 

26.20 B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar vid förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 
3 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1-3 per 
kalenderår. 

26.20 B 13 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar vid förbrukning av högst 1 000 ton andra 
glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår. 

26.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

26.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

26.50-i B 30 
För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

26.51 B 30 
För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

26.60 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.70-i A 184 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar. 

26.80 B 184 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 
10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar. 
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26.90-i B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 
11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. 

26.100 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

26.110 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

26.120 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 

26.130-i och 
26.140 

B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 
15 eller  
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar. 

26.150 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

26.160 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

26.170-i B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 
19 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. 

26.180 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
kap. 20 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL 

27.10-i A 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser järn- eller stålverk med 
induktionsugnar, (ESR-anläggning). 

27.10-i A 306 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 
timmar för annan anläggning än som avses i 1 med en 
produktion av mer än 1 000 000 ton per kalenderår. 

27.10-i A 227 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 
timmar för annan anläggning än som avses i 1 med en 
produktion av mer än 100 000 ton men högst 1 000 000 
ton per kalenderår. 

27.10-i A 90 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för annan anläggning än som avses i 1 med en 
produktion av högst 100 000 ton per kalenderår. 

27.20 A 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser järn- eller stålverk med 
induktionsugnar, (ESR-anläggning). 
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27.20 A 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser annan produktion av 
järn eller stål än som avses i 1. 

27.20 A 90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmvalsning för en 
produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår. 

27.20 A 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmvalsning för en 
produktion av högst 50 000 ton per kalenderår. 

27.25-i  A 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. 

27.26-i  A 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 
4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. 

27.27-i A 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmförzinkning med 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av 
mer än 10 000 ton zink per kalenderår. 

27.27-i A 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmförzinkning med 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av 
mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. 

27.27-i A 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmförzinkning med 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av 
mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. 

27.27-i A 3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmförzinkning med 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av 
högst 100 ton zink per kalenderår. 

27.27-i A 64 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av 
mer än 10 000 ton zink per kalenderår. 
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27.27-i A 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av 
mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. 

27.27-i A 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av 
mer än 100 men högst 1 000 ton zink per kalenderår. 

27.27-i A 6 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av 
högst 100 ton zink per kalenderår. 

27.27-i A 64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp av mer än 
10 000 kubikmeter process- och sköljvatten. 

27.27-i A 30 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp av mer än 
1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
process- och sköljvatten. 

27.27-i A 13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp av mer än 
100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten. 

27.27-i A 6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp av högst 
100 kubikmeter process- och sköljvatten. 

27.31 
A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 
6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. 

27.32 

B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser kallvalsning av mer än 
50 000 ton stål per kalenderår. 
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27.32 

B 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten inte omfattas av 1. 

27.40-i B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser gjuteri där form- eller 
kärnsand används med en produktion av mer än 10 
000 ton per kalenderår. 

27.40-i B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser gjuteri där form- eller 
kärnsand används med en produktion av högst 10 000 
ton per kalenderår. 

27.40-i B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser gjuteri där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av mer än 10 
000 ton per kalenderår. 

27.40-i B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser gjuteri där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av högst 10 
000 ton per kalenderår. 

27.50 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser gjutning av järn eller 
stål där form- eller kärnsand används med en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår. 

27.50 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser gjutning av järn eller 
stål där form- eller kärnsand används med en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser gjutning av järn eller 
stål där form- eller kärnsand inte används med en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår. 

27.50 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om verksamheten avser gjutning av järn eller 
stål där form- eller kärnsand inte används med en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 90 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser gjutning av zink med en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår. 
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27.50 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser gjutning av zink med en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton 
per kalenderår. 

27.50 B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser gjutning av zink med en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 30 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser gjutning av aluminium 
eller magnesium där form- eller kärnsand används med 
en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår. 

27.50 B 13 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser gjutning av aluminium 
eller magnesium där form- eller kärnsand används med 
en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 13 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser gjutning av aluminium 
eller magnesium där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av mer än  
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 9 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar om verksamheten avser gjutning av aluminium 
eller magnesium där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av högst  
1 000 ton per kalenderår. 

27.60 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 
kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

27.70-i A 184 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
184 timmar för ferrolegeringsverk. 

27.70-i A 306 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
306 timmar för annan anläggning än som avses i 1 med 
produktion ur malm och koncentrat av mer än 80 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår. 

27.70-i A 184 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
184 timmar för annan anläggning än som avses i 1 med 
produktion ur malm och koncentrat av mer än 20 000 
ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
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27.70-i A 90 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för annan anläggning än som avses i 1 med 
produktion ur malm och koncentrat av mer än 3 000 ton 
men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

27.70-i A 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för annan anläggning än som avses i 1 med 
produktion ur malm och koncentrat av högst 3 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår. 

27.70-i A 227 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
227 timmar för annan produktion än som avses i 1-5 av 
mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

27.70-i A 137 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar ör annan produktion än som avses i 1-5 av 
mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. 

27.70-i A 64 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för annan produktion än som avses i 1-5 av mer 
än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 

27.70-i A 30 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för annan produktion än som avses i 1-5 av 
högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

27.80-i 

B 184 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
184 timmar för ferrolegeringsverk. 

27.80-i 

B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten inte omfattas av 1. 

27.100-i 

A 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
184 timmar om verksamheten avser produktion av mer 
än 80 000 ton per kalenderår. 

27.100-i 

A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om verksamheten avser produktion av mer 
än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 

27.100-i 

A 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser produktion av mer än 3 
000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

27.100-i 

A 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten inte omfattas av någon av 1-
3. 
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27.101-i  B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
184 timmar om verksamheten avser gjutning av zink 
med en smältning av mer än 20 000 ton per kalenderår. 

27.101-i  B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om verksamheten avser gjutning av zink 
med en smältning av mer än 10 000 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår. 

27.101-i  B 90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser gjutning av zink med en 
smältning av högst 10 000 ton per kalenderår. 

27.101-i  B 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser gjutning av aluminium 
eller magnesium där form- eller kärnsand används med 
en smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår. 

27.101-i  B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser gjutning av aluminium 
eller magnesium där form- eller kärnsand används med 
en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår. 

27.101-i  B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser gjutning av aluminium 
eller magnesium där form- eller kärnsand inte används 
med en smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår. 

27.101-i  B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser gjutning av aluminium 
eller magnesium där form- eller kärnsand inte används 
med en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår. 

27.101-i  B 184 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
184 timmar om verksamheten avser smältning av icke-
järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning, eller 
smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium 
eller magnesium vid anläggning för gjutning med en 
smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår. 

27.101-i  B 137 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om verksamheten avser smältning av icke-
järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning, eller 
smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium 
eller magnesium vid anläggning för gjutning med en 
smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton 
per kalenderår. 
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27.101-i  B 64 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser smältning av icke-
järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning, eller 
smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium 
eller magnesium vid anläggning för gjutning med en 
smältning av högst 20 000 ton per kalenderår. 

27.110 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för en produktion av mer än 3 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.110 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten inte omfattas av 1. 

27.120 B 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
227 timmar för en produktion av mer än 80 000 ton per 
kalenderår. 

27.120 B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar för en produktion av mer än 20 000 ton men 
högst 80 000 ton per kalenderår. 

27.120 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för en produktion av mer än 3 000 ton men 
högst 20 000 ton per kalenderår. 

27.120 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten inte omfattas av någon av  
1-3. 

27.130 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för en produktion av mer än 3 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.130 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 3 000 ton per kalenderår. 

27.130 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för en produktion av mer än 200 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår. 

27.130 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om verksamheten inte omfattas av någon av  
1-3. 

27.140 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 
kap. 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 
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28.10-i B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är större 
än 10 000 kubikmeter per kalenderår. 

28.10-i B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är större 
än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.10-i B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är större 
än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.10-i B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om verksamheten inte omfattas av någon av  
1-3. 

28.20 och 
28.30 

B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar för anläggning som ger upphov 
till utsläpp av avloppsvatten om mer än 10 000 
kubikmeter per kalenderår. 

28.20 och 
28.30 

B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar för anläggning som ger upphov 
till utsläpp av avloppsvatten om mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.20 och 
28.30 

B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 13 timmar för anläggning som ger upphov 
till utsläpp av avloppsvatten om mer än 100 kubikmeter 
men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår. 

28.20 och 
28.30 

B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 6 timmar för anläggning som ger upphov till 
utsläpp av avloppsvatten som inte omfattas av någon 
av 1-3. 

28.25 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

28.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

28.50 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 
28.50) är tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning 
med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 
28.50) är tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning 
med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
zink per kalenderår. 
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28.50 B 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 
28.50) är tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning med 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av 
mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. 

28.50 B 3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 
28.50) är tillsynstiden 3 timmar för varmförzinkning med 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av 
högst 100 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 
28.50) är tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning 
utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 
28.50) är tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning 
utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
zink per kalenderår. 

28.50 B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 
28.50) är tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning 
utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 6 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 
28.50) är tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning utan 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av 
högst 100 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 
28.50) är tillsynstiden 64 timmar för annan verksamhet 
än varmförzinkning med utsläpp av mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.50 B 30 

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 
28.50) är tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet 
än varmförzinkning om utsläpp av process- och 
sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 10 
000 kubikmeter per kalenderår. 

28.50 B 13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 
28.50) är tillsynstiden 13 timmar för annan verksamhet 
än varmförzinkning om utsläpp av process- och 
sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår. 
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28.50 B 6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 
28.50) är tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet 
än varmförzinkning om utsläpp av process- och 
sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår. 

28.50 B 6 

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 
28.50) är tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet 
än varmförzinkning som inte medför utsläpp av 
process- och sköljvatten. 

28.71 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

28.80 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 
8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. 

28.90 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

28.95 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 
kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.10 A 184 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar. 

31.20 B 64 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 
2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar. 

31.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

31.40-i och 
31.50 

A 184 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 
4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
184 timmar. 

31.60 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING 

      Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer 

34.10 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

34.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.30 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar för en tillverkning och sammansättning av fler 
än 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
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34.30 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för en tillverkning och sammansättning av fler än 
25 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår 
till högst 3,5 ton. 

34.30 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för en tillverkning och sammansättning av högst 
25 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30 B 184 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar ör en tillverkning och sammansättning av fler än 
20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30 B 64 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för en tillverkning och sammansättning av fler än 
1 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 

34.30 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för en tillverkning och sammansättning av högst 
1 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan 

34.50 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.60 A 184 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 
6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar. 

34.70 B 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för tankvolym på mer än 50 kubikmeter. 

34.70 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för tankvolym på mer än 35 kubikmeter men 
högst 50 kubikmeter. 

34.70 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar ör tankvolym på mer än 20 kubikmeter men 
högst 35 kubikmeter. 

34.80 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 
kap. 8§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar 

35.10 A 184 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 
9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

35.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 
kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

39.10-i B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar om förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per 
kalenderår. 

39.10-i B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om förbrukningen uppgår till mer än 200 ton 
men högst 500 ton per kalenderår. 

39.10-i B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men 
högst 200 ton per kalenderår. 

39.10-i B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om förbrukningen uppgår till högst 50 ton per 
kalenderår. 

39.15 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 
timmar om förbrukningen av organiska lösningsmedel 
uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. 

39.15 B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om förbrukningen av organiska lösningsmedel 
uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. 

39.15 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om förbrukningen av organiska lösningsmedel 
uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. 

39.15 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om förbrukningen av organiska lösningsmedel 
uppgår till mer än 25 ton men högst 50 ton per 
kalenderår. 

39.15 B 13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om förbrukningen av organiska lösningsmedel 
uppgår till högst 25 ton per kalenderår. 

39.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 
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39.35 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

39.50 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN 
OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. 

39.70 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

39.80 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. 

39.90 C 9 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 
4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA  

      Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling 

40.01 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för anläggning vid jordbruksföretag. 

40.01 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten inte omfattas av 1. 

40.02 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och 
vätskeformiga bränslen 

40.05-i och 
40.15 

B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid 
jordbruksföretag. 

40.05-i och 
40.15 

B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte omfattas 
av 1. 

40.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Kärnkraft 

40.30 A 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 
7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.40-i A 30 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för gasturbinanläggningar. 
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40.40-i A 137 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar om verksamheten inte omfattas av 1. 

40.50-i B 30 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för gasturbinanläggningar. 

40.50-i B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar för andra anläggningar än som avses i 1 med en 
total installerad tillförd effekt av mer än 200 megawatt 
men högst 300 megawatt. 

40.50-i B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för andra anläggningar än som avses i 1 med en 
total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt 
men högst 200 megawatt. 

40.50-i B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för andra anläggningar än som avses i 1 med en 
total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt 
men högst 100 megawatt. 

40.51 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 
10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. 

40.60 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

40.70 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90 och 
40.95 

B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 13 eller    14 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 13 timmar för vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation) till havs. 

40.90 och 
40.95 

B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 13 eller    14 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 13 timmar för fler än 20 vindkraftverk som 
står tillsammans (gruppstation) på land. 

40.90 och 
40.95 

B 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 13 eller    14 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 6 timmar för högst 20 vindkraftverk som 
står tillsammans (gruppstation) på land. 

40.100 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar 

40.110 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 
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40.120 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV 
KÄRNREAKTORER 

45.10 A 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

50.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH 
FLYGPLATSER 

      Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.10 B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för hamn med mer än 50 anlöp per kalenderår. 

63.10 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för hamn med mer än 10 anlöp men högst 50 
anlöp per kalenderår. 

63.10 B 9 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar för hamn med upp till 10 anlöp per kalenderår. 

63.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Flygplatser 

63.30 A 226 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 226 
timmar för verksamhet som omfattar mer än 100 000 
flygrörelser per kalenderår. 

63.30 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar för verksamhet som omfattar mer än 40 000 
flygrörelser men högst 100 000 flygrörelser per 
kalenderår. 

63.30 A 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för verksamhet som omfattar mer än 10 000 
flygrörelser men högst 40 000 flygrörelser per 
kalenderår. 

63.30 A 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för verksamhet som inte omfattas av någon av 
1-3. 

63.40 B 23 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 
4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 
timmar. 
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63.50 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER 

73.10 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING 

74.10 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. 

74.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

85.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV 
AVLOPPSVATTEN 

90.10 och 
90.11 

B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 
kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 137 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 
100 000 personer eller som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 
000 personekvivalenter. 

90.10 och 
90.11 

B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 
kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar för en avloppsreningsanläggning 
med anslutning av fler än 20 000 personer men högst 
100 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med 
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 
personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter. 

90.10 och 
90.11 

B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 
kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar för en avloppsreningsanläggning 
med anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 
000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än  
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 
personekvivalenter. 

90.15-i B 47 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 
3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 
timmar. 

90.16 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 
kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 
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      VERKSAMHETSGRUPP AVFALL 

      
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med 
återvinning eller bortskaffande 

90.405-i och 
90.406-i  

B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 65 eller    66 § miljöprövningsförordningen 
är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

90.405-i och 
90.406-i  

B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 65 eller    66 § miljöprövningsförordningen 
är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 
000 ton per kalenderår. 

90.405-i och 
90.406-i  

B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 65 eller    66 § miljöprövningsförordningen 
är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. 

90.410 och 
90.420 

A/B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 68 eller    69 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

90.410 och 
90.420 

A/B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 68 eller    69 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden 
är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 

90.410 och 
90.420 

A/B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden 
är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

90.410 och 
90.420 

A/B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 68 eller    69 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden 
inte omfattas av någon av 1-3. 

90.430 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 70 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

90.435-i  A 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 67 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 

90.435-i  A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 67 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.435-i  A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 67 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 
1 eller 2. 

90.440 A 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 71 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 
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90.440 A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 71 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.440 A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 71 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 
1 eller 2. 

90.450 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 
000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.450 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 
1. 

      Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

90.241-i B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 
000 ton per kalenderår. 

90.241-i B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 
1. 

90.251 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.161 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 
000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.161 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 
000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.161 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.161 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 
någon av 1-3. 

90.171 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 31 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Deponering 



 Bilaga 2 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

90.271 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. 

90.281 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 19 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

90.290-i A 137 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
20 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar. 

90.300-i  B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 
000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

90.300-i  B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 
000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.300-i  B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 
1 eller 2. 

90.310 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 
000 ton per kalenderår. 

90.310 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 
000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.310 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 50 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.310 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 
någon av 1-3. 

90.320-i A 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
227 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 

90.320-i A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om den tillförda avfallsmängden inte 
omfattas av 1. 

90.330-i och 
90.340  

B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
24 eller 25 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar. 

90.341 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 26 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Elavfall 

90.90 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 44 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning 

90.451 A 137 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
57 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning 

90.29 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 47 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.180-i och 
90.181-i 

A 306 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 5 eller 6 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 306 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

90.180-i och 
90.181-i 

A 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 5 eller 6 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar om den tillförda avfallsmängden 
är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per 
kalenderår. 

90.180-i och 
90.181-i 

A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 5 eller 6 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden 
är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. 

90.190 och 
90.191 

B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
7 eller 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. 

90.200-i och 
90.201-i 

A 137 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
9 eller 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar. 

90.210-i och 
90.211-i 

B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 11 eller 12 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden 
är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 

90.210-i och 
90.211-i 

B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 11 eller 12 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden 
inte omfattas av 1. 

90.212-i och 
90.213-i  

B 47 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 47 timmar om den tillförda avfallsmängden 
är mer än 10 000 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 

90.212-i och 
90.213-i  

B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden 
inte omfattas av 1. 
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90.220 och 
90.221  

B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden 
är mer än 10 000 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 

90.220 och 
90.221  

B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden 
inte omfattas av 1. 

90.230 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall 

90.382 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 38 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning 
eller bortskaffande 

90.408-i B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
56 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid 

90.480 och 
90.485 

A/B 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 60 eller 61 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 227 timmar om den planerade lagringen är 
mer än 100 000 ton. 

90.480 och 
90.485 

A/B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 60 eller 61 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 137 timmar om den planerade lagringen är 
högst 100 000 ton. 

90.500-i och 
90.510 

B 137 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
62 eller 63 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar. 

90.520 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 64 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in 
avfall 

90.30 och 
90.50 

B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
48 eller    50 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 13 timmar. 

90.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 49 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

90.60 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 51 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 
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Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar 
och underjordsförvar 

90.454-i, 
90.455 och 
90.457  

A 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 227 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

90.454-i, 
90.455 och 
90.457  

A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår. 

90.454-i, 
90.455 och 
90.457  

A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden 
är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 

90.454-i, 
90.455 och 
90.457  

A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden 
inte omfattas av någon av 1-3. 

90.458 B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 

90.458 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 
000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

90.458 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 
000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.458 B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om den tillförda avfallsmängden är större än 50 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.458 B 6 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 
någon av 1-4. 

      Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

90.100 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för verksamhet med mer än 50 000 ton 
hanterad avfallsmängd per kalenderår.  

90.100 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.110 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 41 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 
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90.70 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för verksamhet med mer än 75 000 ton 
hanterad avfallsmängd per kalenderår. 

90.70 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.80 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall 

90.460 och 
90.470 

A 71 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
58 eller 59 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
71 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.361 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. 

90.370 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 37 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.119  B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 

90.119  B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 
000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.119  B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.119  B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 
någon av 1-3. 

90.120 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 46 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 
timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av 
avfall som uppkommit i egen verksamhet 

90.381 och 
90.383 

B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
27 eller 28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar. 

90.391 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 29 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 
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      Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

90.131 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH SPORTANLÄGGNINGAR 

92.10  B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för civilt skjutfält. 

92.10  B 7 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 
timmar för annat skjutfält. 

92.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

92.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 
timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP 
BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 
1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, 
punkt 1 

H 3 
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, tatuerare, är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1 

H 3 
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, fotvård, är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1 

H 3 
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, övriga, är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 2 

H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 

H 9 För skolor är tillsynstiden 9 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 

H 9 För förskolor är tillsynstiden 9 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 

H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar. 
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Taxebilaga 3 Timavgift (efterskottsbetalning) 
         

Bransch Verksamhet 
Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå 

Avgift 

JORDBRUK 

Djurhållning 1.2001 U Timavgift 

Uppodling av annan mark 
än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

1.3001 U Timavgift 

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK 

  5.2001 U Timavgift 

UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV,  
OLJA, GAS, KOL, MALM, 
MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT 

Berg, naturgrus och andra 
jordarter 

10.6001 U Timavgift 

Råpetroleum, naturgas och 
kol 

11.3001 U Timavgift 

Annan utvinningsindustri 13.7001 U Timavgift 

LIVSMEDEL OCH FODER 

Slakterier 15.3001 U Timavgift 

Livsmedel och foder av 
animaliska råvaror 

15.6501 U Timavgift 
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Rökeri 15.8001 U Timavgift 

Livsmedel och foder av 
vegetabiliska råvaror 

15.11501 U Timavgift 

Kvarnprodukter 15.12501 U Timavgift 

Livsmedel och foder av 
kombinerade råvaror 

15.15501 U Timavgift 

Mjölkprodukter 15.18001 U Timavgift 

Annan 
livsmedelstillverkning 

15.31001 U Timavgift 

Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror 

15.36001 U Timavgift 

TEXTILVAROR   17.3001 U Timavgift 

PÄLS, SKINN OCH LÄDER   18.3001 U Timavgift 

TRÄVAROR   20.9101 U Timavgift 

MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 

  21.4001 U Timavgift 

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

  22.4004 U Timavgift 

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning 24.4701 U Timavgift 

GUMMI- OCH PLASTVAROR   25.5001 U Timavgift 

MINERALISKA PRODUKTER 

Glas, glasvaror och 
keramiska produkter 

26.6001 U Timavgift 

Cement, betong, kalk, krita 
och gips 

26.12001 U Timavgift 

Andra mineraliska 
produkter 

26.18001 U Timavgift 

STÅL OCH METALL   27.14001 U Timavgift 

METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

  28.9501 U Timavgift 

METALLBEARBETNING 

Motorer, turbiner och 
reaktorer 

34.2001 U Timavgift 

Motorfordon 34.4001 U Timavgift 

Maskinell bearbetning 34.8001 U Timavgift 

Gas- och oljeplattformar 35.1001 U Timavgift 

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

  39.5001 U Timavgift 

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

  39.7001 U Timavgift 
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GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA  

Förbränning 40.7001 U Timavgift 

Vindkraft 40.10001 U Timavgift 

Värme- och 
kylanläggningar 

40.12001 U Timavgift 

VATTENFÖRSÖRJNING   41.01 U Timavgift 

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

  50.2001 U Timavgift 

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

Annan trafikinfrastruktur 63.01 U Timavgift 

Hamnar 63.2001 U Timavgift 

Flygplatser 63.5001 U Timavgift 

LABORATORIER   73.1001 U Timavgift 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD   85.2001 U Timavgift 

RENING AV AVLOPPSVATTEN   90.1601 U Timavgift 

AVFALL 

Biologisk behandling 90.17101 U Timavgift 

Deponering 90.34101 U Timavgift 

Förbränning 90.23001 U Timavgift 

Lagring som en del av att 
samla in avfall 

90.6001 U Timavgift 

Mekanisk bearbetning och 
sortering 

90.8001 U Timavgift 

Återvinning för 
anläggningsändamål 

90.141 C Timavgift 

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

  92.3001 U Timavgift 

TEXTILTVÄTTERIER   93.1001 U Timavgift 

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER 

  98.01 U Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Bostäder m.m. 
45 § FMH, punkt 
1 

UH Timavgift 
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EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Undervisning, vård m.m. 
45 § FMH, punkt 
2 

UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Samlingslokaler m.m. 
45 § FMH, punkt 
3 

UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Hotell m.m. 
45 § FMH, punkt 
4 

UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Idrottsanläggningar, 
camping, bad m.m. 

45 § FMH, punkt 
5 

UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Lokaler för hygienisk 
behandling 

45 § FMH, punkt 
6 

UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Lokaler för förvaring av djur 
45 § FMH, punkt 
7 

UH Timavgift 
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Taxebilaga 4  

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskyddsverksamheter 
 

Följande förkortningar används i tabellen: 

 

MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)  

VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod  

AK= Avgiftsklass  

PN= Prövningsnivå  

 

A och B= tillståndsplikt C och H= anmälningsplikt U och UH= utan prövnings-/anmälningsplikt 
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Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

     JORDBRUK 

    Djurhållning 

2 kap 1 

§ 

1.10-i 7 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 

2. mer än 2 000 platser för växande 

grisar som är tyngre än 30 kilogram och 

avsedda för produktion, eller 

3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 

§ 

1.11 6 B Anläggning med stadigvarande 

djurhållning av nötkreatur, hästar eller 

minkar med mer än 400 djurenheter, 

dock inte inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv 

upp till en månads ålder, 

2. sex kalvar från en månads upp till sex 

månaders ålder, 

3. tre övriga nöt, sex månader eller 

äldre, 

4. en häst, inklusive föl upp till sex 

månaders ålder, eller 

5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar 

upp till åtta månaders ålder och 

avelshannar. 
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2 kap 3 

§ 

 

 

 

1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

Anläggning med stadigvarande 

djurhållning med mer än 100 

djurenheter, dock inte inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv 

upp till en månads ålder, 

2. sex kalvar från en månads upp till sex 

månaders ålder, 

3. tre övriga nöt, sex månader eller 

äldre, 

4. tre suggor eller betäckta gyltor, 

inklusive smågrisar upp till tolv veckors 

ålder, 

5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller 

avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 

6. en häst, inklusive föl upp till sex 

månaders ålder, 

7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar 

upp till åtta månaders ålder och 

avelshannar, 

8. etthundra kaniner, 

9. etthundra värphöns eller 

kycklingmödrar, sexton veckor eller 

äldre, 

10. tvåhundra unghöns upp till sexton 

veckors ålder, 

11. tvåhundra slaktkycklingar, 

12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, 

inklusive kycklingar och ungar upp till en 

veckas ålder, 

13. femton strutsfåglar av arterna struts, 

emu eller nandu, inklusive kycklingar 

upp till en veckas ålder, 

14. tio får eller getter, sex månader eller 

äldre, 

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex 

månaders ålder, eller 

16. i fråga om andra djurarter, det antal 

djur som har en årlig sammanlagd 

utsöndring motsvarande 100 kilogram 

kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk 

träck eller urin. 
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Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20-1 

1.20-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

Vid beräkningen av antalet djur enligt 

första stycket 16 ska det alternativ av 

kväve eller fosfor väljas som ger det 

lägsta antalet djur. 

Anmälningsplikten gäller inte 

1. renskötsel, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 1 eller 2 §. 

 

- Mer än 200 djurenheter 

- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande 

djurhållning med mer än 30 djurenheter 

(det högsta antalet djurenheter under 

året) men högst 100 djurenheter, dock 

inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som 

under 1.20. 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

- 1.2002 1 U Anläggning med stadigvarande 

djurhållning med minst 2 men högst 30 

djurenheter (det högsta antalet 

djurenheter under året), dock inte 

inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som 

under 1.20. 
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Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

    Uppodling av annan mark än 

jordbruksmark för jordbruksproduktion 

2 kap 4 

§ 

1.30 4 C Uppodling av annan mark än 

jordbruksmark för produktion av foder, 

livsmedel eller annan liknande 

jordbruksproduktion. 

    Odling 

- 1.3001 3 U Växthus eller kemikalieintensiv odling 

med en odlingsyta som är större än 

5000 kvadratmeter. 

- 1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv odling 

med en odlingsyta som är större än 

2000 men högst 5000 kvadratmeter. 

- 1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel. 

- 1.3004 2 U Odling av jordbruksmark som är större 

än 100 hektar för produktion av foder, 

livsmedel eller annan liknande 

jordbruksproduktion. 

- 1.3005 1 U Odling av jordbruksmark som är större 

än 10 hektar men högst 100 hektar för 

produktion av foder, livsmedel eller 

annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är 

större än 1 hektar. 

    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 

FISK   

3 kap 1 

§ 

5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där 

mer än 40 ton foder förbrukas per 

kalenderår. 

3 kap 2 

§ 

5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där 

mer än 1,5 ton foder förbrukas per 

kalenderår, om inte verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där 

högst 1,5 ton foder förbrukas per 

kalenderår. 
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Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

    UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, 

KOL, MALM, MINERAL, BERG, 

NATURGRUS OCH ANNAT 

    Berg, naturgrus och andra jordarter 

4 kap 1 

§ 

10.10 14 B Täkt av torv med ett 

verksamhetsområde som är större än 

150 hektar, om verksamheten inte 

1. omfattas av en 

bearbetningskoncession enligt lagen 

(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 

eller 

2. endast innebär uppläggning och 

bortforsling av redan utbrutet och 

bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om 

att täkten är avslutad. 

- 10.1001 2 U Uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material (torv) 

efter det att tillsynsmyndigheten 

meddelat beslut om att täkten är 

avslutad. 

4 kap 2 

§ 

10.11 22 B Täkt av berg med ett 

verksamhetsområde som är större än 25 

hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av 

redan utbrutet och bearbetat material 

efter det att tillsynsmyndigheten 

meddelat beslut om att täkten är 

avslutad. 

4 kap 3 

§ 

10.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Täkt för annat än markinnehavarens 

husbehov av berg, naturgrus eller andra 

jordarter, om verksamheten inte 

1. omfattas av en 

bearbetningskoncession enligt lagen 

(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 

2. är tillståndspliktig enligt lagen 

(1966:314) om kontinentalsockeln, 

3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, 

eller 

4. endast innebär uppläggning och 

bortforsling av redan utbrutet och 

bearbetat material efter det att 
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Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

 

 

 

 

 

10.20-1 

 

10.20-2 

 

10.20-3 

10.20-4 

10.20-5 

10.20-6 

 

10.20-7 

 

10.20-8 

 

10.20-9 

 

10.20-
10 

 

 

 

 

 

 

20 

 

18 

 

16 

14 

12 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om 

att täkten är avslutad. 

 

- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven 

mängd berg. 

- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven 

mängd berg. 

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven 

mängd berg. 

- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven 

mängd berg. 

- Högst 50 000 ton tillståndsgiven 

mängd berg. 

- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven 

mängd naturgrus eller andra jordarter. 

- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven 

mängd naturgrus eller andra jordarter. 

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven 

mängd naturgrus eller andra jordarter. 

- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven 

mängd naturgrus eller andra jordarter. 

- Högst 50 000 ton tillståndsgiven 

mängd naturgrus eller andra jordarter. 

- 10.2001 5 U Anläggning för tillverkning av stenvaror 

genom bearbetning av block ur bruten 

sten, där den totalt bearbetade stenytan 

är större än 1 000 kvadratmeter per 

kalenderår eller den totalt hanterade 

mängden är större än 800 ton per 

kalenderår. 

- 10.2002 1 U Anläggning för tillverkning av stenvaror 

genom bearbetning av block ur bruten 
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Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

sten, där den totalt bearbetade stenytan 

är högst 1 000 kvadratmeter per 

kalenderår eller den totalt hanterade 

mängden är högst 800 ton per 

kalenderår. 

- 10.2003 2 U Uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material (berg, 

naturgrus eller andra jordarter) efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut 

om att täkten är avslutad. 

4 kap 4 

§ 

10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 

mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd 

naturgrus. 

- 10.3001 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 

högst  

10 000 ton naturgrus (totalt uttagen 

mängd). 

4 kap 5 

§ 

10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 

1. mer än 10 000 ton totalt uttagen 

mängd berg, 

2. torv med ett verksamhetsområde 

större än 5 hektar, eller 

3. mer än 50 000 kubikmeter totalt 

uttagen mängd torv. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten 

1. omfattas av bearbetningskoncession 

enligt lagen (1985:620) om vissa 

torvfyndigheter, eller 

2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 10.4001 1 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 

1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen 

mängd), 

2. torv med ett verksamhetsområde på 

högst 5 hektar, eller 

3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt 

uttagen mängd). 
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Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

4 kap 6 

§ 

10.50 1 C Anläggning för sortering eller krossning 

av berg, naturgrus eller andra jordarter 

1. inom område som omfattas av 

detaljplan eller områdesbestämmelser, 

eller 

2. utanför område som omfattas av 

detaljplan eller områdesbestämmelser, 

om verksamheten bedrivs på samma 

plats under en längre tid än trettio 

kalenderdagar under en tolvmånaders-

period. 

- 10.5001 1 U Anläggning för sortering eller krossning 

av berg, naturgrus eller andra jordarter 

utanför område som omfattas av 

detaljplan eller områdesbestämmelser, 

om verksamheten bedrivs på samma 

plats under högst trettio kalenderdagar 

under en tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 

§ 

10.60 4 C Anläggning för framställning, 

bearbetning eller omvandling av bränsle 

eller bränsleprodukt som baseras på 

mer än 500 ton torv per kalenderår. 

- 

 

10.6001 2 U Anläggning för framställning, 

bearbetning eller omvandling av bränsle 

eller bränsleprodukt som baseras på 

högst 500 ton torv per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 

4 kap 8 

§ 

 

11.10 10 A 
Utvinning av råolja eller naturgas inom 

de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § 

miljöbalken. 

4 kap 9 

§ 

 

11.20 7 B 

Utvinning av råolja eller naturgas inom 

andra områden än de som avses i 8 §. 

4 kap 10 

§ 

11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol 

eller brunkol. 

    Malm och mineral 

4 kap 11 

§ 

13.10 28 A Gruvdrift eller gruvanläggning för 

brytning av malm, mineral eller kol, om 

verksamheten inte är tillstånds- eller 



 Bilaga 4 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

 anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 

§. 

4 kap 12 

§ 

13.20-i 18 A Anläggning för rostning eller sintring av 

metallhaltig malm, inbegripet 

sulfidmalm. 

4 kap 13 

§ 

13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av 

metallhaltig malm för provändamål. 

4 kap 14 

§ 

13.40 28 A Anläggning för annan bearbetning eller 

anrikning av malm, mineral eller kol än 

rostning och sintring, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 15 §. 

4 kap 15 

§ 

13.50 15 B Provbrytning inklusive annan 

bearbetning eller anrikning av malm, 

mineral eller kol än rostning och sintring. 

4 kap 16 

§ 

13.60 9 B Anläggning för utvinning av asbest. 

    Annan utvinningsindustri 

4 kap 17 

§ 

13.70 3 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig 

enligt 8 eller 9 §. 

    LIVSMEDEL OCH FODER 

    Slakterier 

5 kap 1 

§ 

15.10-i  

 

 

15.10-i1 

15.10-i2 

 

 

 

19 

11 

B Slakteri med en produktion baserad på 

en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn 

eller mer än 12 500 ton slaktvikt per 

kalenderår 

- Mer än 50 000 ton slaktvikt per 

kalenderår. 

- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton 

slaktvikt per kalenderår. 

5 kap 2 

§ 

15.20 8 B Slakteri med en produktion baserad på 

mer än 7 500 ton men högst 12 500 ton 

slaktvikt per kalenderår 

5 kap 3 

§ 

15.30 4 C Slakteri med en produktion baserad på 

mer än 50 ton men högst 7 500 ton 

slaktvikt per kalenderår 



 Bilaga 4 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

- 15.3001 2 U Slakteri för en produktion baserad på 

högst 50 ton slaktvikt per kalenderår 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, 

caféer och liknande med huvudsaklig 

servering eller försäljning till 

allmänheten. 

    Livsmedel av animaliska råvaror 

5 kap 4 

§ 

15.40-i 20 B Anläggning för framställning av 

livsmedel med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror 

med en produktion av mer än 75 ton per 

dygn eller mer än 18 750 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten endast avser 

mjölkprodukter eller endast innebär 

paketering. 

5 kap 5 

§ 

15.45 10 B Anläggning för framställning av 

livsmedel med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror 

med en produktion av mer än 2 000 ton 

men högst 18 750 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten endast avser 

mjölkprodukter eller glass eller endast 

innebär paketering. 

5 kap 6 

§ 

15.50 

 

 

 

 

 

 

 

15.50-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

C Anläggning för framställning av 

livsmedel med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror 

med en produktion av mer än 50 ton 

men högst 2 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten endast avser 

mjölkprodukter eller glass eller endast 

innebär paketering. 
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Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

 

 

15.50-2 

 

 

 

5 

 

-Beredning och behandling med en 

produktion av mer än 500 ton men högst 

2000 ton per kalenderår. 

- Beredning och behandling med en 

produktion av mer än 50 ton men högst 

500 ton per kalenderår. 

- 15.5001 3 U Anläggning för framställning av 

livsmedel med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror 

med en produktion av högst 50 ton per 

kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, 

caféer och liknande med huvudsaklig 

servering eller försäljning till 

allmänheten. 

    Rökeri 

5 kap 7 

§  

15.80 

 

 

15.80-1 

 

15.80-2 

 

 

 

5 

 

3 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 

ton men högst 18 750 ton rökta 

produkter per kalenderår. 

 

- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton 

rökta produkter per kalenderår. 

- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta 

produkter per kalenderår. 

- 15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton 

rökta produkter per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, 

caféer och liknande med huvudsaklig 

servering eller försäljning till 

allmänheten. 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

5 kap 8 

§  

15.90-i  

 

 

17 

 

 

B Anläggning för framställning av 

livsmedel med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av 



 Bilaga 4 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. mer än 75 000 ton produkter per 

kalenderår, eller 

2. mer än  

a) 600 ton per dygn, om anläggningen är 

i drift i högst 90 dygn i rad under ett 

kalenderår, eller 

b) 300 ton per dygn i övriga fall. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten endast innebär 

paketering. 

5 kap 9 

§ 

15.95 17 B Anläggning för framställning av 

livsmedel med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av mer än 

10 000 ton men högst 75 000 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

2. endast avser kvarnprodukter, glass, 

råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, 

maltdryck, läskedryck, jäst eller 

kafferostning eller endast innebär 

paketering. 

5 kap 10 

§ 

15.101 9 C Anläggning för framställning av 

livsmedel med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av mer än 2 

000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

2. endast avser kvarnprodukter, glass, 

råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, 

maltdryck, läskedryck, jäst eller 



 Bilaga 4 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

kafferostning eller endast innebär 

paketering. 

 

- 15.9001 4 U Anläggning för framställning av 

livsmedel med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror för en produktion av högst 2 000 

ton produkter per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte om verksamheten 

endast innebär paketering. Punkten 

gäller inte heller restauranger, butiker, 

caféer och liknande med huvudsaklig 

servering eller försäljning till 

allmänheten. 

    Kvarnprodukter 

5 kap 11 

§ 

 

15.125 

 

 

 

 

 

 

 

15.125-
1 

15.125-
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

5 

C Framställning av livsmedel med 

tillverkning av kvarnprodukter samt 

beredning och behandling av 

kvarnprodukter, med en produktion av 

mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton 

per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 

§ eller endast innebär paketering. 

 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton 

per kalenderår. 

- 15.1250

1 

1 U Framställning av livsmedel med 

tillverkning av kvarnprodukter samt 

beredning och behandling av 

kvarnprodukter, med en produktion av 

högst 1 000 ton per kalenderår. 

 



 Bilaga 4 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, 

caféer och liknande med huvudsaklig 

servering eller försäljning till 

allmänheten. 

- 15.1250

2 

2 U Siloanläggning för torkning, rensning 

eller lagring av spannmål med en 

lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 

5 kap 12 

§ 

 

15.131-i 18 B Anläggning för framställning av 

livsmedel med beredning och 

behandling av både animaliska och 

vegetabiliska råvaror, i kombinerade 

eller separata produkter, med en 

produktion av en slutprodukt vars 

innehåll av animaliskt ursprung uppgår 

till 

1. mer än 10 viktprocent och 

produktionen uppgår till mer än 75 ton 

per dygn eller mer än 18 750 ton per 

kalenderår, eller 

2. högst 10 viktprocent och produktionen 

uppgår till en mängd 

a) per dygn som i antal ton överstiger 

animalievärdet, 

b) per kalenderår som i antal ton 

överstiger talet 250 multiplicerat med 

animalievärdet. 

Med animalievärdet avses talet 300 

minskat med det tal som bestäms 

genom att multiplicera 22,5 med talet för 

det animaliska materialets viktprocent av 

slutprodukten. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten innebär endast 

paketering. 

5 kap 13 

§ 

15.141 15 B Anläggning för framställning av 

livsmedel med beredning och 

behandling av både animaliska och 

vegetabiliska råvaror, i kombinerade 

eller separata produkter, med en 
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Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

produktion av mer än 5 000 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 

2. endast avser glass eller endast 

innebär paketering. 

5 kap 14 

§ 

15.151 8 C Anläggning för framställning av 

livsmedel med beredning och 

behandling av både animaliska och 

vegetabiliska råvaror, i kombinerade 

eller separata produkter, med en 

produktion av mer än 400 ton men högst 

5 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 

2. endast avser glass eller endast 

innebär paketering. 

 

 15.1310

1 

3 U Anläggning för framställning av 

livsmedel med beredning och 

behandling av både animaliska och 

vegetabiliska råvaror, i kombinerade 

eller separata produkter, med en 

produktion av högst 400 ton per 

kalenderår. 

 

    Mjölkprodukter 

5 kap 15 

§ 

 

15.170-i 12 B Anläggning för framställning av 

mjölkprodukter med en produktion 

baserad på en invägning av mer än 200 

ton per dygn som 

kalenderårsmedelvärde. 

5 kap 16 

§ 

 

15.180 

 

 

 

C Anläggning för framställning av 

mjölkprodukter med en produktion 

baserad på en invägning av mer än 500 
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Lagrum 
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VK/ KK AK PN Beskrivning 

 

 

 

 

 

15.180-
1 

15.180-
2 

 

15.180-3 

 

 

 

 

 

9 

8 

 

5 

ton per kalenderår men högst 200 ton 

per dygn som kalenderårsmedelvärde. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten endast avser glass. 

 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 

ton per kalenderår. 

- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton 

per kalenderår.   

- 15.1800

1 

1 U Anläggning för framställning av 

mjölkprodukter med en produktion 

baserad på en invägning av högst 500 

ton per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, 

caféer och liknande med huvudsaklig 

servering eller försäljning till 

allmänheten. 

    Oljor och fetter 

5 kap 17 

§ 

15.185-i 17 B Anläggning för framställning eller 

raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter eller 

produkter av sådana oljor eller fetter 

med en produktion av 

1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om 

produktionen baseras på animaliska 

råvaror, eller 

2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om 

produktionen baseras på enbart 

vegetabiliska råvaror. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 

5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 
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Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

5 kap 18 

§ 

 

15.190 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning för framställning eller 

raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter eller 

produkter av sådana oljor eller fetter 

med en produktion av 

1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 

ton per kalenderår, om produktionen 

baseras på animaliska råvaror, eller 

2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 

ton per kalenderår, om produktionen 

baseras på vegetabiliska råvaror. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 

5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §. 

5 kap 19 

§ 

 

15.200 5 C Anläggning för framställning eller 

raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter eller 

produkter av sådana oljor eller fetter 

med en produktion av mer än 100 ton 

men högst 5 000 ton kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, eller om verksamheten 

endast avser mjölkprodukter. 

- 15.2000

1 

1 U Anläggning för framställning eller 

raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter eller 

produkter av sådana oljor eller fetter för 

en produktion av högst 100 ton per 

kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, 

caféer och liknande med huvudsaklig 

servering eller försäljning till 

allmänheten. 

    Glass 

5 kap 20 

§ 

 

15.210 

 

 

11 

 

 

B 

Anläggning för tillverkning av glass med 

en produktion av 
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Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

 

 

 

 

 

 

1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 

ton per kalenderår om produktionen 

baseras på animaliska råvaror, eller 

2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 

ton per kalenderår om produktionen 

baseras på endast vegetabiliska råvaror. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 

8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 

§ 

 

15.220 3 C Anläggning för tillverkning av glass med 

en produktion av mer än 10 ton men 

högst 15 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 

8, 9, 12 eller 15 §. 

- 15.2200

1 

1 U Anläggning för tillverkning av glass för 

en produktion av högst 10 ton per 

kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, 

caféer och liknande med huvudsaklig 

servering eller försäljning till 

allmänheten. 

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker 

5 kap 22 

§ 

 

15.230 19 B Anläggning för framställning av råsprit 

eller alkoholhaltig dryck genom jäsning 

eller destillation med en produktion av 

mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton 

ren etanol per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 

§. 

5 kap 23 

§ 

 

15.240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Anläggning för framställning av råsprit 

eller alkoholhaltig dryck genom jäsning 

eller destillation motsvarande en årlig 

produktion av mer än 10 ton men högst 

5 000 ton ren etanol per kalenderår. 
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Lagrum 

i MPF 
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15.240-
1 

 

15.240-
2 

 

15.240-
3 

 

 

 

9 

 

7 

 

5 

 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 

§. 

 

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton 

ren etanol per kalenderår. 

- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren 

etanol per kalenderår. 

- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren 

etanol per kalenderår. 

- 15.2400

1 

1 U Anläggning för framställning av råsprit 

eller av alkoholhaltiga drycker genom 

jäsning eller destillation, motsvarande 

högst 10 ton ren etanol per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, 

caféer och liknande med huvudsaklig 

servering eller försäljning till 

allmänheten. 

- 15.2400

2 

5 U Anläggning för blandning eller tappning 

av destillerade alkoholhaltiga drycker 

eller för framställning, blandning eller 

tappning av vin, cider eller andra 

fruktviner. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, 

caféer och liknande med huvudsaklig 

servering eller försäljning till 

allmänheten. 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker 

5 kap 24 

§ 

 

15.250 

 

 

 

11 

 

 

 

B Bryggeri eller annan anläggning för 

framställning av malt, maltdryck eller 

läskedryck med en produktion av mer än 

10 000 ton men högst 75 000 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 

§. 
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Lagrum 
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VK/ KK AK PN Beskrivning 

5 kap 25 

§ 

 

15.260 8 C Bryggeri eller annan anläggning för 

framställning av malt, maltdryck eller 

läskedryck med en produktion av mer än 

1 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 

§. 

- 15.2600

1 

4 U Bryggeri eller annan anläggning för 

framställning av malt, maltdryck eller 

läskedryck med en produktion av högst 

1 000 ton per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, 

caféer och liknande med huvudsaklig 

servering eller försäljning till 

allmänheten. 

    Jäst 

5 kap 26 

§ 

 

15.270 17 B Tillverkning av jäst med en produktion 

av mer än 100 ton men högst 75 000 ton 

per kalenderår eller för framställning av 

startkulturer av mikroorganismer för 

livsmedelsindustri eller jordbruk, om 

anläggningen har en sammanlagd 

reaktorvolym om minst tio kubikmeter. 

Tillståndsplikt gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 

§. 

- 15.2700

1 

4 U Tillverkning av jäst med en produktion 

av högst 100 ton per kalenderår eller för 

framställning av startkulturer av 

mikroorganismer för livsmedelsindustri 

eller jordbruk, om anläggningen har en 

sammanlagd reaktorvolym om högst tio 

kubikmeter. 

    Kafferostning 

5 kap 27 

§ 

15.280 

 

 

 

C Anläggning för rostning av mer än 100 

ton men högst 75 000 ton kaffe per 

kalenderår. 
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15.280-
5 

 

15.280-
6 

 

 

 

9 

 

5 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 

§. 

 

- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per 

kalenderår. 

- Rostning av mer än 100 ton men högst 

3 000 ton kaffe per kalenderår. 

- 15.2800

1 

1 U Anläggning för rostning av högst 100 ton 

kaffe per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, 

caféer och liknande med huvudsaklig 

servering eller försäljning till 

allmänheten. 

    Paketering av livsmedel 

5 kap 28 

§ 

15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell 

förpackning av animaliska eller 

vegetabiliska produkter 

som inte sker i någon tillstånds- eller 

anmälningspliktig verksamhet enligt 

någon av 1–27 §§. 

    Foder av animaliska råvaror 

5 kap 29 

§ 

 

15.330-i 11 B Anläggning för framställning av foder 

med beredning och behandling av 

enbart animaliska råvaror med en 

produktion av mer än 75 ton foder per 

dygn eller mer än 18 750 ton foder per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten endast avser mjölk eller 

endast innebär paketering. 
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Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

5 kap 30 

§ 

 

15.340 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.340-
1 

 

15.340-
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

5 

C 

Anläggning för framställning av foder 

med beredning och behandling av 

enbart animaliska råvaror med en 

produktion av mer än 500 ton men högst 

18 750 ton foder per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 

2. endast avser mjölk eller endast 

innebär paketering. 

 

- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton 

produkter per kalenderår. 

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton 

produkter per kalenderår. 

- 15.3400

1 

1 U Anläggning för framställning av foder 

med beredning och behandling av 

enbart animaliska råvaror med en 

produktion av högst 500 ton produkter 

per kalenderår. 

Punkten avser inte produktion av endast 

mjölk eller endast innebär paketering. 

    Foder av vegetabiliska råvaror 

5 kap 31 

§ 

 

15.350-i 9 B Anläggning för framställning av foder 

med beredning och behandling av 

enbart vegetabiliska råvaror med en 

produktion av 

1. mer än 75 000 ton per kalenderår, 

eller 

2. mer än  

a) 600 ton per dygn, om anläggningen är 

i drift i högst 90 dygn i rad under ett 

kalenderår, eller 

b) 300 ton per dygn i övriga fall 



 Bilaga 4 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten endast innebär 

paketering. 

5 kap 32 

§ 

 

15.360 5 C Anläggning för framställning av foder 

med beredning och behandling av 

enbart vegetabiliska råvaror med en 

produktion av mer än 5 000 ton men 

högst 75 000 ton produkter per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 31 § 

2. endast avser oljekakor från 

vegetabiliska oljor eller fetter eller 

endast innebär paketering 

 

- 15.3600

1 

1 U Anläggning för framställning av foder 

med beredning och behandling av 

enbart vegetabiliska råvaror med en 

produktion av högst 5 000 ton per 

kalenderår. 

 

Punkten gäller inte om verksamheten 

endast innebär paketering. 

    Foder av kombinerade råvaror 
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Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

5 kap 33 

§ 

 

15.370-i 10 B Anläggning för framställning av foder 

med beredning och behandling av 

animaliska och vegetabiliska råvaror, i 

kombinerade eller separata produkter, 

med en produktion av en slutprodukt 

vars innehåll av animaliskt material 

uppgår till 

1. mer än 10 viktprocent och 

produktionen uppgår till mer än 75 ton 

per dygn eller mer än 18 750 ton per 

kalenderår, eller 

2. högst 10 viktprocent och produktionen 

uppgår till en mängd 

a) per dygn som i antal ton överstiger 

animalievärdet, 

b) per kalenderår som i antal ton 

överstiger talet 250 multiplicerat med 

animalievärdet. 

Med animalievärdet avses talet 300 

minskat med det tal som bestäms 

genom att multiplicera 22,5 med talet för 

det animaliska materialets viktprocent av 

slutprodukten. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten endast innebär 

paketering. 

    TEXTILVAROR 

6 kap 1 

§ 

17.10-i  

 

 

17.10-i1 

 

17.10-i2 

 

 

 

 

 

24 

 

22 

B 

Anläggning för förbehandling eller 

färgning av mer än10 ton textilfibrer eller 

textilier per dygn eller mer än 2 500 ton 

textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller 

textilier per kalenderår. 

- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton 

textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

6 kap 2 

§ 

17.20 

 

 

 

B Anläggning för förbehandling eller 

färgning av mer än 200 ton men högst 

2 500 ton textilfibrer eller textilier per 
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Lagrum 
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VK/ KK AK PN Beskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.20-1 

 

 

17.20-2 

 

 

 

 

17.20-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

13 

 

 

 

 

11 

kalenderår eller för annan beredning av 

mer än 200 ton textilmaterial per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 

2. medför utsläpp av avloppsvatten och 

utsläpp till luft av högst 3 ton flyktiga 

organiska föreningar per kalenderår. 

 

- Annan beredning än förbehandling eller 

färgning av mer än 2500 ton 

textilmaterial per kalenderår. 

- Förbehandling eller färgning av mer än 

1000 ton men högst 2500 ton textilfibrer 

eller textilier per kalenderår eller för 

annan beredning av mer än 1000 ton 

men högst 2500 ton textilmaterial per 

kalenderår. 

- Förbehandling eller färgning av mer än 

200 ton men högst 1000 ton textilfibrer 

eller textilier per kalenderår eller för 

annan beredning av mer än 200 ton men 

högst 1 000 ton textilmaterial per 

kalenderår. 

6 kap 3 

§  

17.30 5 C Anläggning för förbehandling, färgning 

eller annan beredning av mer än 10 ton 

men högst 200 ton textilmaterial per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

§. 

- 17.3001 3 U Anläggning för förbehandling, färgning 

eller annan beredning av högst 10 ton 

textilmaterial per kalenderår. 

 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
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Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

 7 kap 1 

§ 

18.10-i 18  B Anläggning för garvning av mer än 12 

ton hudar eller skinn per dygn eller mer 

än 3 000 ton hudar eller skinn per 

kalenderår. 

7 kap 2 

§ 

18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 100 

ton men högst 3 000 ton hudar eller 

skinn per kalenderår eller för annan 

beredning av mer än 100 ton hudar eller 

skinn. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

§. 

7 kap 3 

§ 

18.30 

 

 

5 

 

 

C Anläggning för garvning eller annan 

beredning av mer än 2 ton men högst 

100 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

§. 

- 18.3001 1 U Anläggning för garvning eller annan 

beredning av högst 2 ton hudar eller 

skinn per kalenderår. 

    TRÄVAROR 

    Kemikaliebehandling av trä och 

träprodukter 

8 kap 1 

§ 

20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller 

träprodukter med kemikalier med en 

produktion av 

mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller 

träprodukter per dygn eller mer än 18 

750 kubikmeter behandlat trä eller 

träprodukter per kalenderår. 

Tillståndsplikt gäller inte om 

verksamheten endast avser behandling 

mot blånadssvamp. 

8 kap 2 

§ 

20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller 

träprodukter med kemikalier med en 

produktion av 
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Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

högst 75 kubikmeter behandlat trä eller 

träprodukter per dygn eller högst 18 750 

kubikmeter behandlat trä eller 

träprodukter per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten endast avser behandling 

mot blånadssvamp. 

    Sågning, hyvling och svarvning av trä 

8 kap 3 

§ 

20.20 

 

 

 

 

20.20-1 

20.20-2 

 

20.20-3 

 

 

 

 

 

17 

14 

 

11 

 

B Sågverk eller annan anläggning för 

tillverkning av träprodukter genom 

sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av mer än 

70 000 kubikmeter per kalenderår. 

 

- Mer än 500 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 

500 000 kubikmeter per kalenderår. 

- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 

200 000 kubikmeter per kalenderår. 

8 kap 4 

§ 

20.30 

 

 

 

 

 

 

20.30-1 

 

20.30-2 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

7 

C Sågverk eller annan anläggning för 

tillverkning av träprodukter genom 

sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av mer än 6 

000 kubikmeter per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten inte är tillståndspliktig 

enligt 3 §. 

 

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 

70 000 kubikmeter per kalenderår. 

- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 

000 kubikmeter per kalenderår. 

- 20.3001 3 U Sågverk eller annan anläggning för 

tillverkning av träprodukter genom 

sågning, hyvling eller svarvning för en 
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Lagrum 
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VK/ KK AK PN Beskrivning 

produktion av mer än 500 kubikmeter 

men högst 6 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

 20.3002 1 U Sågverk eller annan anläggning för 

tillverkning av träprodukter genom 

sågning, hyvling eller svarvning för en 

produktion av högst 500 kubikmeter per 

kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen av 

jordbruksprodukter 
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8 kap 5 

§ 

20.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.40-1 

 

 

20.40-2 

 

 

 

20.40-3 

 

 

 

20.40-4 

 

 

20.40-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

 

C Anläggning för framställning eller 

bearbetning av träbaserat bränsle, eller 

av bränsleprodukter 

som är baserade på skogs- eller 

jordbruksprodukter, i form av 

1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 

baserad på mer än 1 000 kubikmeter 

fast mått eller 

3 000 kubikmeter löst mått råvara per 

kalenderår, eller 

2. pellets eller briketter, baserad på mer 

än 5 000 kubikmeter råvara per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig 

flisning. 

 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på mer än 100 000 

kubikmeter fast mått per kalenderår. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på mer än 10 000 

kubikmeter men högst 100 000 

kubikmeter fast mått per kalenderår. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på mer än 1 000 

kubikmeter men högst 10 000 

kubikmeter fast mått per kalenderår. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på mer än 150 000 

kubikmeter löst mått råvara per 

kalenderår. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på mer än 20 000 

kubikmeter men högst 150 000 

kubikmeter löst mått råvara per 

kalenderår. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 

liknande, baserad på mer än 3 000 

kubikmeter men högst 20 000 

kubikmeter löst mått råvara per 

kalenderår. 
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Lagrum 
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VK/ KK AK PN Beskrivning 

20.40-6 

 

 

 

20.40-7 

4 

 

 

 

5 

- I form av pellets eller briketter, baserad 

på mer än 5 000 kubikmeter råvara per 

kalenderår. 

- 20.4001 1 U Anläggning för framställning eller 

bearbetning av träbaserat bränsle, eller 

av bränsleprodukter som är baserade på 

skogs- eller jordbruksprodukter, i form 

av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 

baserad på högst 1 000 kubikmeter fast 

mått per kalenderår. 

- 20.4002 1 U Anläggning för framställning eller 

bearbetning av träbaserat bränsle, eller 

av bränsleprodukter som är baserade på 

skogs- eller jordbruksprodukter, i form 

av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 

baserad på högst 3 000 kubikmeter löst 

mått råvara per kalenderår. 

- 20.4003 1 U Anläggning för framställning eller 

bearbetning av träbaserat bränsle, eller 

av bränsleprodukter som är baserade på 

skogs- eller jordbruksprodukter, i form 

av pellets eller briketter, baserad på 

högst 5 000 kubikmeter råvara per 

kalenderår. 

    Träbaserade skivor, fanér, plywood och 

spån 

8 kap 6 

§ 

20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av mer 

än 600 kubikmeter per dygn eller mer än 

150 000 kubikmeter per kalenderår av 

OSB-skivor, träfiberskivor eller 

spånskivor. 

8 kap 7 

§ 

20.60 

 

 

 

 

 

 

 

C Anläggning för tillverkning av 

1. fanér eller plywood, eller 

2. högst 600 kubikmeter per dygn eller 

högst 150 000 kubikmeter per 

kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, 
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Lagrum 
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VK/ KK AK PN Beskrivning 

 

 

 

20.60-1 

20.60-2 

 

 

 

20.60-3 

 

 

 

9 

9 

 

 

 

7 

 

 

spånskivor eller andra produkter av 

spån. 

 

-fanér eller plywood 

- mer än 500 kubikmeter men högst 

150 000 kubikmeter per kalenderår av 

OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor 

eller andra produkter av spån. 

- högst 500 kubikmeter per kalenderår 

av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor 

eller andra produkter av spån. 

    Lagring av timmer 

8 kap 8 

§ 

20.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.70-1 

 

 

20.70-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

 

 

B Anläggning för lagring av 

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m³ fub) på land med 

begjutning av vatten, eller 

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m³ fub) i vatten. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är anmälningspliktig 

enligt 10 §. 

 

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land 

med begjutning av vatten, eller 

2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 

-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 

200 000 kubikmeter på land med 

begjutning av vatten, eller 

2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 

40 000 kubikmeter i vatten. 

- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men 

högst 80 000 kubikmeter med begjutning 

av vatten, eller 
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Lagrum 
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VK/ KK AK PN Beskrivning 

20.70-3 7 2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 

40 000 kubikmeter i vatten. 

8 kap 9§  20.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.80-1 

 

20.80-2 

 

20.80-3 

 

20.80-4 

 

20.80-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

5 

 

3 

 

7 

 

5 

C 

Anläggning för lagring av 

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m³ fub), om lagringen 

sker på land utan vattenbegjutning, 

2. mer än 500 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m³ fub), om lagringen 

sker på land med vattenbegjutning och 

inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

3. mer än 500 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m³ fub) i vatten, om 

lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 

§. 

 

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 

20 000 kubikmeter på land med 

vattenbegjutning 

- Mer än 500 kubikmeter men högst 

10 000 kubikmeter på land med 

vattenbegjutning. 

- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan 

vattenbegjutning. 

- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 

10 000 kubikmeter i vatten. 

- Mer än 500 kubikmeter men högst 

5 000 kubikmeter i vatten. 

- 20.8001 3 U Anläggning för lagring av mer än 500 

kubikmeter timmer men högst 2000 

kubikmeter fast mått under bark (m3 

fub), om lagringen sker på land utan 

vattenbegjutning. 

- 20.8002 1 U Anläggning för lagring av högst 500 

kubikmeter timmer fast mått under bark 

(m3 fub) i vatten. 
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Lagrum 
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VK/ KK AK PN Beskrivning 

8 kap 10 

§ 

20.90 3 C Anläggning för lagring av timmer som 

inte sker i eller nära vattentäkt, om 

lagringen har pågått mer än sex veckor, 

behövs med anledning av storm eller 

orkan och omfattar 

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m3 fub) på land med 

begjutning av vatten, eller 

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m3 fub) i vatten. 

- 20.9001 1 U Anläggning för lagring av timmer som 

inte sker i eller nära vattentäkt, om 

lagringen har pågått mer än sex veckor, 

behövs med anledning av storm eller 

orkan och omfattar 

1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m3 fub) på land med 

begjutning av vatten, eller 

2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast 

mått under bark (m3 fub) i vatten. 

    Behandling av blånadssvamp 

8 kap 11 

§ 

20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och 

träprodukter mot blånadssvamp. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH 

PAPPERSVAROR 

9 kap 1 

§ 

21.10-i  

 

 

 

21.10-i1 

 

21.10-i2 

 

 

 

 

 

25 

 

22 

 

A 

Anläggning för framställning i industriell 

skala av pappersmassa av trä, returfiber 

eller andra fibrösa material. 

 

- Mer än 300 000 ton massa 

(sulfat/sulfit) med blekning per 

kalenderår. 

- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) 

med blekning per kalenderår. 
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Lagrum 
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21.10-i3 

 

21.10-i4 

 

21.10-i5 

18 

 

19 

 

16 

- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per 

kalenderår. 

- Mer än 200 000 ton massa 

(mekanisk/kemimekanisk) per 

kalenderår. 

- Högst 200 000 ton massa 

(mekanisk/kemimekanisk) per 

kalenderår. 

- 21.1001 4 U Anläggning för framställning av 

pappersmassa om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 1§ 

9 kap 2§ 21.30-i 15 A Anläggning för framställning av mer än 

20 ton per dygn eller mer än 7 300 ton 

per kalenderår av papper, papp eller 

kartong. 

9 kap 3 

§ 

21.40 9 B Anläggning för framställning i industriell 

skala av högst 20 ton per dygn eller 

högst 7 300 ton per kalenderår av 

papper, papp eller kartong. 

- 21.4001 3 U Anläggning för framställning av papper, 

papp eller kartong om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§. 

 

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK  

PRODUKTION 

10 kap 1 

§ 

22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med 

heatsetfärg. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 

4 §. 

10 kap 2 

§ 

22.20 5 C Anläggning med tillverkning av 

metallklichéer. 

10 kap 3 

§ 

22.30 8 B Anläggning med utsläpp av 

processavloppsvatten där mer än 50 

000 kvadratmeter fotografiskt material i 
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Lagrum 
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form av film eller papperskopior 

framkallas per kalenderår. 

10 kap 4 

§ 

22.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.40-1 

 

 

22.40-2 

 

 

22.40-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

4 

C 
Anläggning  

1. utan utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 50 000 kvadratmeter 

fotografiskt material i form av film eller 

papperskopior framkallas per 

kalenderår, eller 

2. med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 5 000 kvadratmeter 

fotografiskt material i form av film eller 

papperskopior framkallas per 

kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 3 §. 

 

- Utan utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 50 000 kvadratmeter 

framkallas per kalenderår. 

- Med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 15 000 kvadratmeter men 

högst 50 000 kvadratmeter framkallas 

per kalenderår. 

- Med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 5 000 kvadratmeter men 

högst 15 000 kvadratmeter framkallas 

per kalenderår. 

- 22.4001 2 U Anläggning utan utsläpp av 

processavloppsvatten där mer än 

15 000 kvadratmeter men högst  

50 000 kvadratmeter fotografiskt 

material i form av film eller 

papperskopior framkallas per 

kalenderår. 

- 22.4002 1 U Anläggning utan utsläpp av 

processavloppsvatten där mer än 5 000 

kvadratmeter men högst 15 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form 

av film eller papperskopior framkallas 

per kalenderår. 
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Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

- 22.4003 1 U Anläggning utan utsläpp av 

processavloppsvatten där högst 5 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form 

av film eller papperskopior framkallas 

per kalenderår. 

- 22.4004 2 U Anläggning med utsläpp av 

processavloppsvatten där mer än 1 000 

kvadratmeter men högst 5 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form 

av film eller papperskopior framkallas 

per kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 22.30. 

- 22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av 

processavloppsvatten där högst 1 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form 

av film eller papperskopior framkallas 

per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, 

RAFFINERADE 

PETROLEUMPRODUKTER OCH 

KÄRNBRÄNSLE 

11 kap 1 

§  

23.05 25 A Anläggning för överföring av bituminös 

skiffer till gas- eller vätskeform. 

11 kap 2 

§ 

23.10-i  19 A Anläggning för tillverkning av koks. 

11 kap 3 

§ 

23.11-i 25 A Anläggning för förgasning eller 

förvätskning av kol. 

 

11 kap 4 

§ 

23.12-i 28 A Anläggning för framställning av kol (hårt 

kol). 

 

11 kap 5 

§ 

23.13 28 A Anläggning för tillverkning av grafit som 

inte är tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §. 

11 kap 6 

§ 

23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter 

ur kol, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 

2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 
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11 kap 7 

§ 

23.30 

 

 

23.30-1 

 

23.30-2 

 

 

 

32 

 

28 

A Anläggning för raffinering av mineralolja 

eller gas. 

 

- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 

 

- Högst 500 000 ton per kalenderår. 

 

11 kap 8 

§ 

23.40 16 A Anläggning för 

1. upparbetning av bestrålat 

kärnbränsle, 

2. framställning eller anrikning av 

kärnbränsle, eller 

3. behandling, lagring eller slutförvaring 

av bestrålat kärnbränsle. 

11 kap 9 

§ 

23.50 16 A Behandling eller lagring av obestrålat 

kärnbränsle. 

    KEMISKA PRODUKTER 

    Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 24.01-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 2 § 24.02-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 3 § 24.03-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton syreinnehållande organiska föreningar per 

kalenderår 

12 kap 4 § 24.04-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton syreinnehållande organiska föreningar per 

kalenderår 

12 kap 5 § 24.05-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton svavelinnehållande organiska föreningar per 

kalenderår 
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Lagrum 
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12 kap 6 § 24.06-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton svavelinnehållande organiska föreningar per 

kalenderår 

12 kap 7 § 24.07-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton kväveinnehållande organiska föreningar per 

kalenderår 

12 kap 8 § 24.08-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton kväveinnehållande organiska föreningar per 

kalenderår 

12 kap 9 § 24.09-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton fosforinnehållande organiska föreningar per 

kalenderår 

12 kap 10 

§ 
24.10-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton fosforinnehållande organiska föreningar per 

kalenderår 

12 kap 11 

§ 
24.11-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 12 

§ 
24.12-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 13 

§ 
24.13-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton metallorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 14 

§ 
24.14-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton metallorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 15 

§ 
24.15-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton plaster per kalenderår 

12 kap 16 

§ 
24.16-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton plaster per kalenderår 

12 kap 17 

§ 
24.17-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton syntetgummi per kalenderår 
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12 kap 18 

§ 
24.18-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton syntetgummi per kalenderår 

12 kap 19 

§ 
24.19-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton färgämnen eller pigment per kalenderår 

12 kap 20 

§ 
24.20-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton färgämnen eller pigment per kalenderår 

12 kap 21 

§ 
24.21-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

12 kap 22 

§ 
24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

    Oorganiska kemikalier 

12 kap 23 

§ 
24.23-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton gaser per kalenderår 

12 kap 24 

§ 
24.24-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton gaser per kalenderår 

12 kap 25 

§ 
24.25-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton syror per kalenderår 

12 kap 26 

§ 
24.26-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton syror per kalenderår 

12 kap 27 

§ 
24.27-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton baser per kalenderår 

12 kap 28 

§ 
24.28-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton baser per kalenderår 

12 kap 29 

§ 
24.29-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton salter per kalenderår 

12 kap 30 

§ 
24.30-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton salter per kalenderår 
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12 kap 31 

§ 
24.31-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton icke-metaller, metalloxider eller andra 

oorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 32 

§ 
24.32-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton icke-metaller, metalloxider eller andra 

oorganiska föreningar per kalenderår 

    Gödselmedel 

12 kap 33 

§ 
24.33-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 

mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta 

gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

12 kap 34 

§ 
24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 

högst 20 000 ton enkla eller sammansatta 

gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

    Växtskyddsmedel och biocider 

12 kap 35 

§ 
24.35-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 

ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 36 

§ 
24.36-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 

växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 37 

§ 
24.37 26 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av 

biotekniska organismer för bekämpningsändamål 

    Läkemedel 

12 kap 38 

§ 
24.38-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 

ton läkemedel, även mellanprodukter, per 

kalenderår 

12 kap 39 

§ 
24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 

läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 40 

§ 
24.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
Anläggning för att genom endast 

fysikaliska processer tillverka läkemedel 

(farmaceutisk tillverkning). 

Anmälningsplikten gäller inte apotek 

eller sjukhus eller om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. 
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24.40-1 

24.40-2 

 

24.40-3 

 

24.40-4 

 

 

11 

8 

 

6 

 

3 

 

- Mer än 100 ton kalenderår. 

- Mer än 10 ton men högst 100 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 500 kg men högst 10 ton per 

kalenderår. 

- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 

§ 
24.41 8 C Anläggning för behandling av 

mellanprodukter. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt någon av 1-40 

eller 42-47 §§. 

    Sprängämnen 

12 kap 42 

§ 
24.42-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller 

biologisk reaktion i industriell skala 

tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen 

per kalenderår 

12 kap 43 

§ 
24.43-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller 

biologisk reaktion i industriell skala 

tillverka högst 1 000 ton sprängämnen 

per kalenderår 

    Annan kemisk tillverkning 

12 kap 44 

§ 
24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska eller 

biologiska reaktioner yrkesmässigt 

tillverka organiska eller oorganiska 

ämnen, i försöks-, pilot- eller 

laboratorieskala eller annan icke 

industriell skala. 

12 kap 45 

§ 
24.45 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning för att genom endast 

fysikaliska processer i industriell skala 

tillverka 

1. gas- eller vätskeformiga kemiska 

produkter, 
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2. läkemedelssubstanser genom 

extraktion ur biologiskt material, 

3. sprängämnen, 

4. pyrotekniska artiklar, eller 

5. ammunition. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. tillverkning av mindre än 100 ton per 

kalenderår, om det i verksamheten inte 

används eller tillverkas någon kemisk 

produkt som 

a) enligt föreskrifter som har meddelats 

av Kemikalieinspektionen är 

klassificerad eller uppfyller kriterierna för 

att klassificeras med de riskfraser som 

ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 

”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 

”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 

”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, 

märkning och förpackning av ämnen och 

blandningar, ändring och upphävande 

av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning 

(EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna 

för att klassificeras i faroklasserna ”akut 

toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 

kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 

”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik 

organtoxicitet upprepad exponering 

kategori 1”, ”frätande på huden kategori 

1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, 

”frätande på huden kategori 1C”, 

”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet 

i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
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24.45-1 

 

24.45-2 

24.45-3 

24.45-4 

24.45-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

16 

10 

10 

6 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 

”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, 

”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 3”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 4” eller 

”farligt för ozonskiktet”, 

2. tillverkning av färg eller lack, om 

tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton 

per kalenderår, 

3. tillverkning av rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter, om tillverkningen 

uppgår till högst 2 000 ton per 

kalenderår, 

4. tillverkning av gasformiga kemiska 

produkter genom destillation, eller 

5. om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 19 kap. 

 

-verksamheten avser gas- eller 

vätskeformiga kemiska produkter 

-verksamheten avser 

läkemedelssubstanser 

-verksamheten avser sprängämnen 

-verksamheten avser pyrotekniska 

artiklar 

-verksamheten avser ammunition 
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12 kap 46 

§ 
24.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.46-1 

 

 

 

24.46-2 

 

24.46-3 

 

 

24.46-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

6 

 

 

5 

C Anläggning för att genom endast 

fysikaliska processer i industriell skala 

tillverka 

1. naturläkemedel genom extraktion ur 

biologiskt material, 

2. mer än 10 ton färg eller lack per 

kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 §,  

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig 

enligt 45 §, 

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska 

produkter per kalenderår, om 

tillverkningen sker genom destillation, 

eller 

5. andra kemiska produkter, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig 

enligt 45 §. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 §. 

 

- Mer än 10 ton färg eller lack per 

kalenderår, eller mer än 5 000 ton 

gasformiga kemiska produkter per 

kalenderår genom destillation, eller 

tillverkning av andra kemiska produkter. 

- Naturläkemedel genom extraktion ur 

biologiskt material. 

- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton 

rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 

kosmetik- eller hygienprodukter per 

kalenderår. 

- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton 

rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 

kosmetik- eller hygienprodukter per 

kalenderår. 
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- 24.4601 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka högst 10 ton 

färg eller lack per kalenderår. 

- 24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka högst 10 ton 

rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4603 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka högst 5 000 

ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, 

om tillverkningen sker genom destillation. 

12 kap 47 

§ 
24.47 8 C Anläggning för att genom endast 

fysikaliska processer, i försöks-, pilot- 

eller laboratorieskala eller annan icke 

industriell skala, yrkesmässigt tillverka 

1. sprängämnen, 

2. pyrotekniska artiklar, 

3. ammunition, 

4. mer än 10 ton färg eller lack per 

kalenderår, 

5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår, eller 

6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 

eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 

tillverka 

1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 

2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 

kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 

13 kap 1 

§ 

25.10 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning för att genom vulkning 

tillverka gummivaror, om produktionen 

baseras på mer än 

2 000 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 
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25.10-1 

 

25.10-2 

 

 

 

16 

 

12 

 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 3 §. 

 

- Mer än 10 000 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton 

ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

13 kap 2 

§ 

25.11 

 

 

 

 

 

 

25.11-1 

 

25.11-2 

 

25.11-3 

 

25.11-4 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

C Anläggning för att genom vulkning 

tillverka gummivaror, om produktionen 

baseras på mer än 

1 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 

3 eller 4 §. 

 

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton 

ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

- Mer än 100 ton men högst 500 ton 

ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

- Mer än 50 ton men högst 100 ton 

ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

- 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning 

tillverka gummivaror, om produktionen 

baseras på högst 1 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 3 

§ 

25.20 

 

 

 

B 
Anläggning för att genom ytterligare 

polymerisation tillverka produkter av 
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25.20-1 

 

 

25.20-2 

 

 

 

 

25.20-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

1. polyuretan utan användning av 

toluendiisocyanat, om produktionen 

baseras på mer än 200 ton plastråvara 

per kalenderår, 

2. polyuretan med användning av 

toluendiisocyanat, om produktionen 

baseras på mer än 20 ton plastråvara 

per kalenderår, eller 

3. annan plast, om produktionen 

baseras på mer än 20 ton plastråvara 

per kalenderår. 

 

- Polyuretan utan användning av 

toluendiisocyanat, om produktionen 

baseras på mer än 200 ton plastråvara 

per kalenderår. 

- Polyuretan med användning av 

toluendiisocyanat, om produktionen 

baseras på mer än 500 ton plastråvara 

per kalenderår, eller annan plast om 

produktionen baseras på mer än 500 ton 

plastråvara per kalenderår. 

- Polyuretan med användning av 

toluendiisocyanat, om produktionen 

baseras på mer än 20 ton men högst 

500 ton plastråvara per kalenderår, eller 

annan plast om produktionen baseras 

på mer än 20 men högst 500 ton 

plastråvara per kalenderår. 

13 kap 4 

§ 

25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare 

polymerisation tillverka produkter av 

plast, om 

1. produktionen baseras på mer än 1 ton 

plastråvara per kalenderår, och 
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Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

2. verksamheten inte är tillståndspliktig 

enligt  

3 §. 

- 25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare 

polymerisation tillverka produkter av 

plast, om produktionen baseras på högst 

1 ton plastråvara per kalenderår. 

13 kap 5 

§ 

25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med 

plast. 

13 kap 6 

§ 

25.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.50-1 

25.50-2 

 

25.50-3 

 

25.50-4 

 

25.50-5 

 

 

25.50-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

3 

 

9 

 

7 

 

 

5 

C  Anläggning där produktionen baseras på 

mer än 1 ton plastråvara per kalenderår 

och inte omfattar 

ytterligare polymerisation, för 

1. tillverkning av produkter av plast 

förutom endast mekanisk montering eller 

mekanisk bearbetning, eller 

2. beläggning eller kalandrering med 

plast. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig eller 

anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 

§. 

 

- Mer än 200 ton plastråvara per 

kalenderår. 

- Mer än 20 ton men högst 200 ton 

plastråvara per kalenderår. 

- Mer än 1 ton men högst 20 ton 

plastråvara per kalenderår. 

- Mer än 20 ton plastråvara per 

kalenderår för beläggning eller 

kalandrering med plast. 

- Mer än 10 ton men högst 20 ton 

plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 
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25.50-7 

 

 

25.50-8 

 

 

4 

 

 

3 

- Mer än 5 ton men högst 10 ton 

plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 

- Mer än 3 ton men högst 5 ton 

plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 

- Mer än 1 ton men högst 3 ton 

plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 

- 25.5001 1 U Anläggning där produktionen baseras på 

högst 1 ton plastråvara per kalenderår 

och inte omfattar ytterligare 

polymerisation, för tillverkning av 

produkter av plast förutom endast 

mekanisk montering eller mekanisk 

bearbetning. 

- 25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på 

högst 1 ton plastråvara per kalenderår 

och inte omfattar ytterligare 

polymerisation, för beläggning eller 

kalandrering med plast. 

    MINERALISKA PRODUKTER 

    Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 

§ 

26.05-i 14 B Anläggning för tillverkning av glas 

inklusive glasfiber med smältning av mer 

än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 

ton per kalenderår. 

14 kap 2 

§ 

26.10-i 14 B Anläggning för smältning av mineraler, 

inklusive tillverkning av mineralull, med 

smältning av mer än 20 ton per dygn 

eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

- 26.1001 5 U Anläggning för tillverkning av varor av 

glasfiber. 
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14 kap 3 

§ 

26.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.20-1 

 

 

26.20-2 

 

 

26.20-3 

 

 

26.20-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

8 

 

 

11 

 

 

8 

 

B 

Anläggning för tillverkning av glas eller 

glasvaror som omfattar blandning av 

glasråvaror (mäng), smältning eller 

syrabehandling av glas, om 

verksamheten innebär att 

1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats 

av bly- eller arsenikföreningar förbrukas 

per kalenderår, eller 

2. mer än 500 ton andra glasråvaror 

förbrukas per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

eller 2 §. 

 

- Mer än 1 000 ton glasråvaror med 

tillsats av bly- eller arsenikföreningar 

förbrukas per kalenderår. 

- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton 

glasråvaror med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar förbrukas per 

kalenderår. 

- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än 

sådana med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar) förbrukas per 

kalenderår. 

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton 

andra glasråvaror (än sådana med 

tillsats av bly- eller arsenikföreningar) 

förbrukas per kalenderår. 

14 kap 4 

§ 

26.30 5 C Anläggning för tillverkning av glas eller 

glasvaror som omfattar blandning av 

glasråvaror 

(mäng), smältning eller syrabehandling 

av glas, om verksamheten innebär att 
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Lagrum 
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1. mer än 500 kilogram glasråvaror med 

tillsats av bly- eller arsenikföreningar 

förbrukas per kalenderår, eller 

2. mer än 5 ton andra glasråvaror 

förbrukas per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1, 

2 eller 3 §. 

- 26.3001 2 U Anläggning för tillverkning av glas eller 

glasvaror som omfattar blandning av 

glasråvaror (mäng), smältning eller 

syrabehandling av glas, om 

verksamheten innebär att 

1. högst 500 kilogram glasråvaror med 

tillsats av bly- eller arsenikföreningar 

förbrukas per kalenderår, eller 

2. högst 5 ton andra glasråvaror 

förbrukas per kalenderår. 

14 kap 5 

§ 

26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

§. 

14 kap 6 

§ 

26.50-i 11 B Anläggning för att tillverka keramiska 

produkter genom bränning, särskilt 

takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, 

stengods eller porslin, med en 

1. produktion av mer än 75 ton per dygn 

eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 

eller 

2. ugnskapacitet på mer än fyra 

kubikmeter och med en 

satsningsdensitet på mer än 300 

kilogram per kubikmeter. 

14 kap 7 

§ 

26.51 11 B Anläggning för att genom bränning 

tillverka mer än 50 ton keramiska 

produkter per kalenderår, om glasyr med 

tillsats av tungmetaller används. 

- 26.5101 3 U Anläggning för att genom bränning 

tillverka högst 50 ton keramiska 
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Lagrum 
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VK/ KK AK PN Beskrivning 

produkter per kalenderår, om glasyr med 

tillsats av tungmetaller används. 

14 kap 8 

§ 

26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 

100 ton keramiska produkter per 

kalenderår 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 

eller 7 §. 

- 26.6001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 

ton keramiska produkter per kalenderår. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 

14 kap 9 

§ 

26.70-i 27 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per 

dygn eller mer än 125 000 ton cement 

per kalenderår, eller 

2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton 

per dygn eller mer än 12 500 ton cement 

per kalenderår. 

- 26.7001 4 U Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton 

cement per kalenderår, eller 

2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton 

cement per kalenderår. 

14 kap 10 

§ 
26.80 27 B Anläggning för tillverkning av cement. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 

§. 

14 kap 11 

§ 
26.90-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer 

än 50 ton kalk per dygn eller mer än 12 

500 ton kalk per kalenderår. 

14 kap 12 

§ 
26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 

ton kalk, krita eller kalkprodukter per 

kalenderår 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 

10 eller 11 §. 
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- 26.1000

1 

3 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita 

eller kalkprodukter för en produktion på 

högst 5 ton per kalenderår. 

14 kap 13 

§  
26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 

500 ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, 

eller 

2. varor av betong, lättbetong eller 

cement per kalenderår. 

- 26.1100

1 

3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 

ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, 

eller 

2. varor av betong, lättbetong eller 

cement per kalenderår. 

14 kap 14 

§ 
26.120 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 

500 ton varor av gips per kalenderår. 

- 26.1200

1 

3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 

ton varor av gips per kalenderår. 

    Andra mineraliska produkter 

14 kap 15 

§ 
26.130-i 15 B Anläggning för tillverkning av asbest 

eller av asbestbaserade produkter. 

14 kap 16 

§ 
26.140 15 B Anläggning för behandling eller 

omvandling av asbest. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 

15 § eller 4 kap. 16 §. 
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14 kap 17 

§ 
26.150 

 

 

 

 

 

 

26.150-
1 

 

26.150-
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

7 

 

C 

Asfaltverk eller oljegrusverk 

1. som ställs upp inom område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser, 

eller 

2. som ställs upp utanför område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser i 

mer än 90 kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

 

- Inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser. 

- Utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser i mer än 90 

kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

- 26.1500

1 

1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs 

upp utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser i högst 90 

kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

14 kap 18 

§ 
26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av 

asfalt 

14 kap 19 

§ 
26.170-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer 

än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 

ton magnesiumoxid per kalenderår. 

 26.1700

1 

5 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 

12 500 ton magnesiumoxid per 

kalenderår. 

14 kap 20 

§ 
26.180 7 C Anläggning för tillverkning av 

konstgjorda mineralfiber. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i denna förordning 

    STÅL OCH METALL 
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15 kap 1 

§ 

27.10-i 

 

 

 

 

 

27.10-i1 

 

27.10-i2 

 

27.10-i3 

 

27.10-i4 

 

 

 

 

 

 

29 

 

24 

 

16 

 

14 

A Anläggning för att producera järn eller 

stål (primär eller sekundär produktion), 

med eller utan utrustning för kontinuerlig 

gjutning, om produktionen är mer än 2,5 

ton per timme eller mer än 21 900 ton 

per kalenderår. 

 

- Om produktionen överstiger 1 000 000 

ton per kalenderår. 

- Om produktionen överstiger 100 000 

ton men inte 1 000 000 ton per 

kalenderår. 

- om produktionen överstiger 21 900 ton 

men inte 100 000 ton per kalenderår. 

- Anläggning med induktionsugnar ESR-

anläggning, om produktionen överstiger 

21 900 ton per kalenderår. 

15 kap 2 

§ 

27.20 

 

 

 

 

 

 

 

27.20-1 

27.20-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

16 

A Anläggning för att 

1. producera järn eller stål (primär eller 

sekundär produktion), eller 

2. behandla järnbaserade metaller 

genom varmvalsning. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

eller 3 §. 

 

- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 

ton per kalenderår. 

- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 

§ 

27.25-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
Anläggning för att behandla 

järnbaserade metaller genom 

varmvalsning av mer än 20 ton råstål 

per timme eller mer än 175 200 ton 

råstål per kalenderår. 
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27.25-i1 

 

27.25-i2 

26 

 

20 

- Varmvalsning av mer än 500 000 ton 

råstål per kalenderår 

- Varmvalsning av mer än 175 200 ton 

men högst 500 000 ton råstål per 

kalenderår. 

15 kap 4 

§ 

27.26-i 20 A Anläggning för att behandla 

järnbaserade metaller genom 

hammarsmide, om slagenergin per 

hammare är mer än 50 kilojoule och den 

använda värmeeffekten är mer än 20 

megawatt. 

15 kap 5 

§ 

27.27-i 

 

 

 

 

 

27.27-i1 

 

 

 

 

27.27-i2 

 

 

 

 

27.27-i3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

A Anläggning för att behandla 

järnbaserade metaller genom att 

anbringa skyddsbeläggningar av smält 

metall med en inmatning av mer än 2 ton 

råstål per timme eller mer än 17 500 ton 

råstål per kalenderår. 

 

- Anbringande av skyddsbeläggningar 

av smält metall med en inmatning som 

överstiger 17 500 ton råstål per 

kalenderår och varmförzinkning med en 

förbrukning av mer än 10 000 ton zink 

per kalenderår. 

- Anbringande av skyddsbeläggningar 

av smält metall med en inmatning som 

överstiger 17 500 ton råstål per 

kalenderår och varmförzinkning med en 

förbrukning av mer än 1 000 ton men 

högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

- Anbringande av skyddsbeläggningar 

av smält metall med en inmatning som 

överstiger 17 500 ton råstål per 

kalenderår och varmförzinkning med en 

förbrukning av mer än 100 ton men 

högst 1 000 ton zink per kalenderår. 

- Anbringande av skyddsbeläggningar 

av smält metall med en inmatning som 

överstiger 17 500 ton råstål per 

kalenderår och varmförzinkning med en 
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27.27-i4 

 

 

 

 

27.27-i5 

 

 

 

27.27-i6 

 

 

 

 

27.27-i7 

 

 

 

 

27.27-i8 

7 

 

 

 

 

16 

 

 

 

14 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

7 

 

förbrukning av högst 100 ton zink per 

kalenderår. 

- Annat anbringande av 

skyddsbeläggningar av smält metall med 

en inmatning som överstiger  

17 500 ton råstål per kalenderår och 

med utsläpp av mer än 10 000 m3 

process- eller sköljvatten. 

- Annat anbringande av 

skyddsbeläggningar av smält metall med 

en inmatning som överstiger  

17 500 ton råstål per kalenderår och 

med utsläpp av mer än 1 000 m3 men 

högst 10 000 m3 process- eller 

sköljvatten. 

- Annat anbringande av 

skyddsbeläggningar av smält metall med 

en inmatning som överstiger  

17 500 ton råstål per kalenderår och 

med utsläpp av mer än 100 m3 men 

högst 1 000 m3 process- eller 

sköljvatten. 

- Annat anbringande av 

skyddsbeläggningar av smält metall med 

en inmatning som överstiger  

17 500 ton råstål per kalenderår och 

med utsläpp av högst 100 m3 process- 

eller sköljvatten. 

15 kap 6 

§  

27.31 12 A Anläggning för att behandla 

järnbaserade metaller genom 

kallvalsning av mer än 100 000 ton stål 

per kalenderår. 
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15 kap 7 

§ 

27.32 

 

 

 

27.32-1 

 

27.32-2 

 

 

 

 

13 

 

10 

B 
Anläggning för att behandla 

järnbaserade metaller genom 

kallvalsning av högst 100 000 ton stål 

per kalenderår. 

 

- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 

ton per kalenderår. 

- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 

§ 

27.40-i  

 

27.40-i1 

 

27.40-i2 

 

 

27.40-i3 

 

27.40-i4 

 

 

 

 

12 

 

11 

 

 

9 

 

7 

 

B 

Anläggning för att gjuta järn eller stål, 

om produktion är mer än 20 ton per dygn 

eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 10 000 ton järn eller stål per 

kalenderår där form- eller gjutsand 

används. 

- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton 

järn eller stål per kalenderår där form- 

eller gjutsand används. 

- Mer än 10 000 ton järn eller stål per 

kalenderår där inte form- eller gjutsand 

används. 

- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton 

järn eller stål per kalenderår där inte 

form- eller gjutsand används. 

15 kap 9 

§ 

27.50 

 

 

 

 

 

27.50-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, 

aluminium, zink eller magnesium, om 

produktionen är mer än 500 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 

eller 14 §. 

 

- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 

ton järn eller stål per kalenderår, eller 

2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton 

aluminium, zink eller magnesium per 

kalenderår. 
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27.50-2 

 

 

 

27.50-3 

 

 

 

27.50-4 

8 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton 

järn eller stål per kalenderår, eller 

2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton 

aluminium, zink eller magnesium per 

kalenderår. 

- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 

ton järn eller stål per kalenderår, eller 

2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton 

aluminium, zink eller magnesium per 

kalenderår. 

- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton 

järn eller stål per kalenderår, eller 

2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton 

aluminium, zink eller magnesium per 

kalenderår. 

15 kap 10 

§ 
27.60 3 C Anläggning för att gjuta järn, stål, 

aluminium, zink eller magnesium, om 

produktionen är mer än 10 ton per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 

9 eller 14 §. 

- 27.6001 1 U Anläggning för att gjuta järn, stål, 

aluminium, zink eller magnesium, om 

produktionen är högst 10 ton per 

kalenderår. 
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15 kap 11 

§  
27.70-i 

 

 

 

 

 

 

27.70-i1 

 

27.70-i2 

 

 

27.70-i3 

 

 

27.70-i4 

 

 

27.70-i5 

 

27.70-i6 

 

 

27.70-i7 

 

 

27.70-i8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

18 

 

 

11 

 

 

10 

 

 

24 

 

14 

 

 

11 

 

 

10 

A 

Anläggning för att av malm, koncentrat 

eller sekundärt råmaterial producera mer 

än 1 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår, om produktionen sker 

genom metallurgiska, kemiska eller 

elektrolytiska processer. 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 

- Av malm eller koncentrat producera 

mer än 80 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår. 

- Av malm eller koncentrat producera 

mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton 

icke-järnmetall per kalenderår. 

- Av malm eller koncentrat producera 

mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton 

icke-järnmetall per kalenderår. 

- Av malm eller koncentrat producera 

mer än 1 000 ton men högst 3000 ton 

icke-järnmetall per kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 

producera mer än 80 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 

producera mer än 20 000 ton men högst 

80 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 

producera mer än 3 000 ton men högst 

20 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) 

producera mer än 1 000 ton men högst 3 

000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
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15 kap 12 

§ 
27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat 

eller sekundärt råmaterial producera 

högst 1 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår, om produktionen sker 

genom metallurgiska, kemiska eller 

elektrolytiska processer. 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

15 kap 13 

§ 
27.100-i 

 

 

 

 

 

27.100-
i1 

 

27.100-
i2 

 

27.100-
i3 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

23 

 

18 

A 

I gjuteri eller annan anläggning smälta 

eller legera icke-järnmetaller, oavsett om 

metallerna är återvinningsprodukter eller 

inte, om produktion av bly eller kadmium 

är mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 

000 ton per kalenderår. 

 

- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium 

per kalenderår. 

- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 

ton bly eller kadmium per kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 

bly eller kadmium per kalenderår. 

- 27.1000

1 

4 U I gjuteri eller annan anläggning smälta 

eller legera icke-järnmetaller, oavsett om 

metallerna är återvinningsprodukter eller 

inte, om produktion av bly eller kadmium 

är högst 1 000 ton per kalenderår. 

15 kap 14 

§ 
27.101-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

I gjuteri eller annan anläggning smälta 

eller legera icke-järnmetaller, oavsett om 

metallerna är återvinningsprodukter eller 

inte, om produktion är mer än 20 ton per 

dygn eller mer än 5 000 ton per 

kalenderår. 

 



 Bilaga 4 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

27.101-
i1 

27.101-
i2 

21 

 

19 

- Mer än 20 000 ton metaller per 

kalenderår. 

- Mer än 5000 ton men högst 20 000 

metaller per kalenderår. 

15 kap 15 

§ 
27.110 

 

 

 

 

 

 

27.110-
1 

 

27.110-
2 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

9 

B 

Anläggning för att smälta eller legera 

icke-järnmetaller, oavsett om metallerna 

är återvinningsprodukter eller inte. 

 Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 

13 eller 14 § eller endast avser gjuterier. 

 

- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton 

icke-järnmetall eller 

återvinningsprodukter. 

- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 

återvinningsprodukter. 

15 kap 16 

§ 
27.120 

 

 

 

 

 

27.120-
1 

27.120-
2 

 

27.120-
3 

 

27.120-
4 

 

 

 

 

 

 

26 

21 

 

13 

 

9 

B 

Anläggning för att yrkesmässig smälta 

eller raffinera icke-järnmetall ur annan 

råvara 

och genom andra processer än de som 

anges i  

11–15 §§. 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 

- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 

ton per kalenderår. 

- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton 

per kalenderår. 

- Högst 3 000 ton per kalenderår. 



 Bilaga 4 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

15 kap 17 

§ 
27.130 

 

 

 

 

 

27.130-
1 

27.130-
2 

 

27.130-
3 

 

27.130-
4 

 

27.130-
5 

 

27.130-
6 

 

 

 

 

 

 

22 

14 

 

11 

 

9 

 

8 

 

7 

B 

Anläggning för att gjuta andra metaller 

än järn, stål, zink, aluminium och 

magnesium, om produktionen är mer än 

50 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 

13 eller 14 §. 

 

- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 

ton per kalenderår. 

- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton 

per kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton 

per kalenderår. 

- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton 

per kalenderår. 

- Mer än 50 ton men högst 200 ton per 

kalenderår. 

15 kap 18 

§ 
27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller 

än järn, stål, zink, aluminium och 

magnesium, om produktionen är mer än 

1 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 

13, 14 eller 17 §. 

- 27.1400

1 

1 U Anläggning för att gjuta andra metaller 

än järn, stål, zink, aluminium och 

magnesium, om produktionen är högst 1 

ton per kalenderår. 



 Bilaga 4 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

    METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING 

OCH FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 1 

§ 

28.10-i 

 

 

 

 

28.10-i1 

 

28.10-i2 

 

 

28.10-i3 

 

 

28.10-i4 

 

 

 

 

 

13 

 

11 

 

 

8 

 

 

7 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast, om 

behandlingsbaden har en sammanlagd 

volym av mer än 30 kubikmeter. 

 

- Verksamheten ger upphov till mer än 

10 000 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 

1 000 kubikmeter men högst 10 000 

kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 

100 kubikmeter men högst 1 000 

kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till högst 

100 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

16 kap 2 

§ 

28.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.20-1 

 

28.20-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

9 

B 
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast, om 

1. behandlingsbaden har en 

sammanlagd volym av mer än 1 

kubikmeter men högst 30 kubikmeter, 

och 

2. verksamheten ger upphov till mer än 

10 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte betning med 

betpasta 

 

- Verksamheten ger upphov till mer än 

10 000 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 
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Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

 

 

28.20-3 

 

 

28.20-4 

 

 

7 

 

 

7 

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 

000 kubikmeter men högst 10 000 

kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 

100 kubikmeter men högst 1 000 

kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 

10 kubikmeter men högst 100 

kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

16 kap 3 

§ 

28.25 

 

 

 

 

 

28.25-1 

 

28.25-2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast. 

Anmälningsplikten gäller inte betning 

med betpasta eller om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 

-om verksamheten ger upphov till mer 

än 1 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

-om verksamheten ger upphov till högst 

1 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

16 kap 4 

§ 

28.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
Anläggning för  

1. beläggning med metall på annat sätt 

än genom kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling, om verksamheten ger 

upphov till mer än 10 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår, eller 

2. våttrumling av annan metall än 

aluminium eller stål, om verksamheten 

ger upphov till mer än 10 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte beläggning 

med metall som sker med 

vakuummetod. 

 



 Bilaga 4 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

28.30-1 

 

28.30-2 

 

28.30-3 

 

28.30-4 

12 

 

9 

 

8 

 

7 

- Mer än 10 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 

000 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 

000 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 

kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

16 kap 5 

§ 

28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med 

metall än genom kemisk eller 

elektrolytisk ytbehandling, 

om verksamheten ger upphov till mer än 

1 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte beläggning 

med metall som sker med vakuummetod 

eller om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt  

4 §. 

- 28.4001 1 U Anläggning för 

1. beläggning med metall på annat sätt 

än genom kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling, om verksamheten ger 

upphov till högst 1 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår, eller  

2. våttrumling av annan metall än 

aluminium eller stål, om verksamheten 

ger upphov till högst 10 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 6 

§ 

28.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Anläggning för termisk ytbehandling i 

form av varmdoppning eller termisk 

sprutning med en 

metallförbrukning av mer än 2 ton per 

kalenderår. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

 

 

28.50-1 

 

28.50-2 

 

 

28.50-3 

 

 

28.50-4 

 

 

28.50-5 

 

28.50-6 

 

 

28.50-7 

 

 

28.50-8 

 

 

12 

 

9 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

9 

 

7 

 

 

5 

 

 

4 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 3 §. 

 

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton 

per kalenderår utan uppsamling och 

filter. 

- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton 

men högst 10 000 ton per kalenderår 

utan uppsamling och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 100 ton 

men högst 1 000 ton per kalenderår utan 

uppsamling och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men 

högst 100 ton per kalenderår utan 

uppsamling och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton 

per kalenderår med uppsamling och 

filter. 

- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton 

men högst 10 000 ton per kalenderår 

med uppsamling och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 100 ton 

men högst 1 000 ton per kalenderår med 

uppsamling och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men 

högst 100 ton per kalenderår med 

uppsamling och filter. 

16 kap 7 

§ 

28.71 1 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är anmälningspliktig 

enligt 10 §. 

- 28.7101 1 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 8 

§ 

28.80 9 B 
Anläggning för att med kemiska eller 

termiska metoder yrkesmässigt ta bort 



 Bilaga 4 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

lack eller färg från mer än 50 ton 

metallgods per kalenderår 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 

19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller 

termiska metoder yrkesmässigt ta bort 

lack eller färg 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 

§ eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 10 

§ 
28.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Anläggning för 

1. vattenbaserad avfettning som ger 

upphov till mer än 10 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår, om 

verksamheten inte är en fordonstvätt 

eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 

eller 6 §, 

2. betning med mer än 50 kilogram 

betpasta per kalenderår, om 

verksamheten ger upphov till 

avloppsvatten, 

3. blästring av mer än 500 kvadratmeter 

yta per kalenderår, 

4. våttrumling av mer än 1 ton metaller 

per kalenderår eller härdning av mer än 

1 ton gods per kalenderår, 

5. termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 50 kilogram 

men högst 2 ton per kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuummetod 

med en metallförbrukning av mer än 500 

kilogram per kalenderår. 

 

- Anläggning för produktion som 

omfattas av mer än två punkter ovan. 

- Anläggning för produktion som 

omfattas av högst två punkter ovan. 



 Bilaga 4 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

 

28.95-1 

 

28.95-2 

 

 

6 

 

4 

- 28.9501 1 U Anläggning, som omfattas av någon 

eller några av följande punkter, för 

1. vattenbaserad avfettning som ger 

upphov till högst 10 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår, om 

verksamheten inte är fordonstvätt eller 

tillståndspliktig enligt någon av 

beskrivningarna i 39.10-39.50, 

2. betning med högst 50 kilogram 

betpasta per kalenderår, om 

verksamheten ger upphov till 

avloppsvatten, 

3. blästring av högst 500 kvadratmeter 

yta per kalenderår, 

4. våttrumling av högst 1 ton metaller 

per kalenderår eller härdning av högst 1 

ton gods per kalenderår, 

5. termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av högst 50 kilogram 

per kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuummetod, 

om metallförbrukningen uppgår till högst 

500 kilogram per kalenderår. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 

17 kap 1 

§ 

31.10 26 A Anläggning för att tillverka batterier eller 

ackumulatorer som innehåller kadmium, 

bly eller kvicksilver. 

17 kap 2 

§ 

31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier eller 

ackumulatorer som inte innehåller 

kadmium, bly eller kvicksilver. 



 Bilaga 4 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

17 kap 3 

§ 

31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller reparera 

ljuskällor som innehåller kvicksilver. 

17 kap 4 

§ 

31.40-i 28 A Anläggning för att tillverka 

grafitelektroder genom bränning eller 

grafitisering. 

17 kap 5 

§ 

31.50 28 A Anläggning för att tillverka kol- eller 

grafitelektroder. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 

§. 

17 kap 6 

§ 

31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd 

eller elektrisk kabel. 

    METALLBEARBETNING 

    Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 

§  

34.10 7 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 

fordonsmotorer per kalenderår. 

- 34.1001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 

fordonsmotorer per kalenderår. 

18 kap 2 

§ 

34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller 

reaktorer. 

    Motorfordon 

18 kap 3 

§ 

34.30 

 

 

 

 

 

 

34.30-1 

 

34.30-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

24 

 

B 
Anläggning för tillverkning och 

sammansättning per kalenderår av 

1. fler än 25 000 motorfordon med en 

totalvikt per fordon som uppgår till högst 

3,5 ton, eller 

2. fler än 1 000 motorfordon med en 

totalvikt per fordon som uppgår till mer 

än 3,5 ton. 

 

- Fler än 200 000 motorfordon med en 

totalvikt per fordon som uppgår till högst 

3,5 ton. 

- Fler än 100 000 motorfordon men 

högst  



 Bilaga 4 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

 

34.30-3 

 

 

34.30-4 

 

 

34.30-5 

 

34.30-6 

 

 

34.30-7 

 

 

 

20 

 

 

12 

 

 

24 

 

16 

 

 

10 

 

 

200 000 motorfordon med en totalvikt 

per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

- Fler än 50 000 motorfordon men högst 

100 000 motorfordon med en totalvikt 

per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

- Fler än 25 000 motorfordon men högst 

50 000 motorfordon med en totalvikt per 

fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

- Fler än 20 000 motorfordon med en 

totalvikt per fordon som uppgår till mer 

än 3,5 ton. 

- Fler än 5 000 motorfordon men högst 

20 000 motorfordon med en totalvikt per 

fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 

000 motorfordon med en totalvikt per 

fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

18 kap 4 

§ 

34.40 9 C Anläggning för tillverkning och 

sammansättning per kalenderår av 

1. fler än 100 motorfordon med en 

totalvikt per fordon som uppgår till högst 

3,5 ton, eller 

2. fler än 10 motorfordon med en 

totalvikt per fordon som uppgår till mer 

än 3,5 ton. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 

§. 

- 34.4001 3 U Anläggning för tillverkning och 

sammansättning per kalenderår av  

1. högst 100 motorfordon med en 

totalvikt per fordon som uppgår till högst 

3,5 ton, eller  

2. högst 10 motorfordon med en totalvikt 

per fordon som uppgår till mer än 3,5 

ton. 



 Bilaga 4 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

    Järnvägsutrustning och flygplan 

18 kap 5 

§ 

34.50 9 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 

2. tillverkning av flygplan, eller 

3. reparation av flygplan. 

    Maskinell metallbearbetning 

18 kap 6 

§ 

34.60 22 A Anläggning där det förekommer 

maskinell metallbearbetning med en 

tillverkningsyta (utom yta för endast 

montering) större än 100 000 

kvadratmeter. 

18 kap 7 

§ 

34.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.70-1 

 

 

34.70-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

14 

B 

Anläggning där det förekommer maskinell 

metallbearbetning och där total tankvolym för 

skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 

kubikmeter, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 3 eller 

6 §. 

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 

centralt system för vätskor som volymen i lösa 

behållare som är kopplade antingen till 

metallbearbetningsmaskin eller till öppnade 

behållare som används för påfyllning av 

metallbearbetningsmaskin. 

- Total tankvolym för skärvätskor, 

processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större 

än 75 kubikmeter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, 

processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större 

än 20 kubikmeter men högst 75 

kubikmeter. 

18 kap 8 

§ 

34.80 

 

 

 

 

 

C Anläggning där det förekommer 

maskinell metallbearbetning och där 

total tankvolym för skärvätskor, 

processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

34.80-1 

 

 

 

34.80-2 

 

 

 

34.80-3 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

än 1 kubikmeter, om verksamheten inte 

är tillstånds- eller anmälningspliktig 

enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. 

Med total tankvolym avses det samma 

som i 7 § andra stycket. 

 

- Total tankvolym för skärvätskor, 

processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större 

än 10 kubikmeter men högst 20 

kubikmeter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, 

processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större 

än 5 kubikmeter men högst 10 

kubikmeter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, 

processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större 

än 1 kubikmeter men högst 5 

kubikmeter. 

- 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer 

maskinell metallbearbetning och där 

total tankvolym för skärvätskor, 

processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är högst 

1 kubikmeter. 

Med total tankvolym avses det samma 

som i 7 § andra stycket. 

    Gas- och oljeplattformar 

18 kap 9 

§ 

35.10 28 A Byggande av en plattform som är 

avsedd att användas vid utvinning av 

olja eller gas inom 

havsområden, om verksamheten inte 

prövas enligt 11 kap. miljöbalken. 

- 35.1001 18 U Plattform för verkstad på vattnet när 

fråga är om förläggning nära kusten för 

montering, utrustning, ombyggnad, 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

reparation, underhåll eller liknande 

åtgärd. 

    Skeppsvarv 

18 kap 10 

§ 
35.20 4 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 

19 kap 1 

§ 

   Med förbrukning avses i detta kapitel 

lösningsmedelstillförseln minskad med 

den mängd som i tekniskt eller 

kommersiellt syfte återvinns för 

återanvändning där även 

återanvändning av lösningsmedel som 

bränsle ingår men inte lösningsmedel 

som slutligt bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 

§ 

39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, 

bestryka, avfetta, 

vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 

rengöra, impregnera eller på annat sätt 

ytbehandla material, föremål eller 

produkter, om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel är mer än 150 

kilogram per timme eller mer än 200 ton 

per kalenderår. 

19 kap 3 

§ 

39.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning där det per kalenderår 

förbrukas 

1. mer än 5 ton halogenerade organiska 

lösningsmedel, 

2. mer än totalt 25 ton organiska 

lösningsmedel, 

3. mer än 50 ton organiska 

lösningsmedel i tillverkning av 

farmaceutiska produkter, eller 

4. mer än 100 ton organiska 

lösningsmedel i tillverkning av lack, 

tryckfärg, lim eller andra 

beläggningspreparat. 

Vid tillämpningen av första stycket ska 

inte sådana organiska lösningsmedel 
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39.15-1 

 

 

39.15-2 

 

 

 

 

39.15-3 

 

 

39.15-4 

 

 

39.15-5 

 

 

 

39.15-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

15 

 

 

 

 

14 

 

 

17 

 

 

15 

 

 

 

17 

 

medräknas som omfattas av 

förordningen (2007:846) om fluorerade 

växthusgaser och ozonnedbrytande 

ämnen eller av föreskrifter som har 

meddelats med stöd av den 

förordningen. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 

§. 

Tillståndsplikten enligt första stycket 2 

gäller inte sjukhus. 

 

- 2. mer än totalt 200 ton organiska 

lösningsmedel 

  

- 1. mer än 5 ton halogenerade 

organiska lösningsmedel, 

- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 

ton organiska lösningsmedel  

 

- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 

ton organiska lösningsmedel, 

 

- 3. mer än 200 ton organiska 

lösningsmedel i tillverkning av 

farmaceutiska produkter 

 

- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton 

organiska lösningsmedel i tillverkning av 

farmaceutiska produkter 

 

- 4. mer än 200 ton organiska 

lösningsmedel i tillverkning av lack, 

tryckfärg, lim eller andra 

beläggningspreparat. 
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39.15-7 

 

 

 

15 

 

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton 

organiska lösningsmedel i tillverkning av 

lack, tryckfärg, lim eller andra 

beläggningspreparat. 

19 kap 4 

§ 

39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår med 

1. mer än 1 ton i ytrengöring, om 

lösningsmedlet innehåller någon kemisk 

produkt, som 

a) enligt föreskrifter som har meddelats 

av Kemikalieinspektionen har 

klassificerats med riskfraserna 

”misstänks kunna ge cancer” (R40),  kan 

ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga 

genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer 

vid inandning” 

(R49), ”kan ge nedsatt 

fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan 

ge fosterskador” (R61), eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, 

märkning och förpackning av ämnen och 

blandningar, ändring och upphävande 

av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning 

(EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna 

för att klassificeras i faroklasserna 

”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet 

i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

3. mer än 500 kilogram i 

fordonslackering, eller 
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4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 

§ 

39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår med mer än 

500 kilogram i 

lackering av vägfordon till följd av 

reparation, underhåll eller dekoration 

som sker utanför 

tillverkningsanläggningar. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 

eller 3 §. 

19 kap 6 

§ 

39.50 

 

 

 

 

 

 

 

39.50-1 

 

39.50-2 

 

 

39.50-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

8 

 

 

6 

C Anläggning där det per kalenderår 

förbrukas 

1. mer än 1 ton halogenerade organiska 

lösningsmedel, eller 

2. mer än totalt 5 ton organiska 

lösningsmedel. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 

 

- 1. Mer än 1 ton halogenerade 

organiska lösningsmedel förbrukas per 

kalenderår. 

- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 

25 ton organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår. 

- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 

10 ton organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår. 

- 39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår 

förbrukas högst 1 ton halogenerade 

organiska lösningsmedel 
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- 39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår 

förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 

ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår 

förbrukas mer än 500 kg men högst 2,5 

ton organiska lösningsmedel. 

 39.5004 1 U Anläggning där det per kalenderår 

förbrukas högst 500 kg organiska 

lösningsmedel. 

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER  

20 kap 1 

§ 

39.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning för lagring eller annan 

hantering av 

1. gasformiga eller flytande 

petrokemiska produkter, oljor, 

petroleumprodukter eller brännbara 

gaser, om anläggningen har kapacitet 

för lagring av mer än 50 000 ton vid ett 

och samma tillfälle eller hantering av 

mer än 500 000 ton per kalenderår, 

2. andra kemiska produkter, om 

lagringen eller hanteringen omfattar mer 

än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle 

eller mer än 50 000 ton per kalenderår 

och produkterna 

a) enligt föreskrifter som har meddelats 

av Kemikalieinspektionen har 

klassificerats med de riskfraser som 

ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 

”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 

”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 

”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, 

märkning och förpackning av ämnen och 

blandningar, ändring och upphävande 

av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning 

(EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna 
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39.60-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

för att klassificeras i faroklasserna ”akut 

toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 

kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 

”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik 

organtoxicitet upprepad exponering 

kategori 1”, ”frätande för huden kategori 

1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 

”frätande för huden kategori 1C”, 

”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet 

i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 

”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt 

för vattenmiljön kategori kronisk 3”, 

”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 

3. andra kemiska produkter än som 

avses i 1 och 2, om det i anläggningen 

lagras mer än 200 000 ton vid ett och 

samma tillfälle. 

 

- Anläggning för lagring eller annan 

hantering enligt punkt 1 om 

anläggningen har kapacitet för lagring av 

mer än 500 000 ton vid ett och samma 

tillfälle eller hantering av mer än 5 000 

000 ton per kalenderår, 

enligt punkt 2 om det i anläggningen 

lagras mer än 50 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller hanteras mer än 500 

000 ton per kalenderår, eller  
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39.60-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.60-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

enligt punkt 3 om det i anläggningen 

lagras mer än 2 000 000 ton vid ett och 

samma tillfälle. 

 

- Anläggning för lagring eller annan 

hantering enligt punkt 1 om 

anläggningen har kapacitet för lagring av 

mer än 250 000 ton men högst 500 000 

ton vid ett och samma tillfälle eller 

hantering av mer än 2 500 000 ton men 

högst 5 000 000 ton per kalenderår, 

enligt punkt 2 om det i anläggningen 

lagras mer än 25 000 ton men högst 

50 000 ton vid ett och samma tillfälle 

eller hanteras mer än 250 000 ton men 

högst 500 000 ton per kalenderår, eller  

enligt punkt 3 om det i anläggningen 

lagras mer än 1 000 000 ton men högst 

2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

 

- Anläggning för lagring eller annan 

hantering enligt punkt 1 om 

anläggningen har kapacitet för lagring av 

mer än 50 000 ton men högst 250 000 

ton vid ett och samma tillfälle eller 

hantering av mer än 500 000 ton men 

högst 2 500 000 ton per kalenderår, 

enligt punkt 2 om det i anläggningen 

lagras mer än 5 000 ton men högst 

25 000 ton vid ett och samma tillfälle 

eller hanteras mer än 50 000 ton men 

högst 250 000 ton per kalenderår, eller  

enligt punkt 3 om det i anläggningen 

lagras mer än 200 000 ton men högst 1 

000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 2 

§ 

39.70 6 C Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande 

petrokemiska produkter, oljor, 

petroleumprodukter eller brännbara 
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gaser, om det i anläggningen lagras mer 

än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 

2. andra kemiska produkter än som 

avses i 1, om anläggningen avser 

verksamhet för energiproduktion eller 

kemisk industri och har kapacitet för 

lagring av mer än 1 ton vid ett och 

samma tillfälle och 

a) någon produkt enligt föreskrifter som 

har meddelats av Kemikalieinspektionen 

har klassificerats med de riskfraser som 

ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 

”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 

”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 

”miljöfarlig”, eller 

b) någon produkt enligt förordning (EG) 

nr  272/2008 uppfyller kriterierna för att 

klassificeras i faroklasserna ”akut 

toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 

kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 

”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik 

organtoxicitet upprepad exponering 

kategori 1”, ”frätande för huden kategori 

1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 

”frätande för huden kategori 1C”, 

”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet 

i könsceller kategori 1A”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 

”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, 

”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 3”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 4” eller 

”farligt för ozonskiktet”, eller 
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3. andra kemiska produkter än som 

avses i 1 och 2, om det i anläggningen 

lagras mer än 50 000 ton vid ett och 

samma tillfälle. 
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- 39.7001 1 U Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande 

petrokemiska produkter, oljor, 

petroleumprodukter eller brännbara 

gaser, om det i anläggningen lagras 

högst 5 000 ton vid ett och samma 

tillfälle, 

2. andra kemiska produkter än som 

avses i 1, om anläggningen avser 

verksamhet för energiproduktion eller 

kemisk industri och har kapacitet för 

lagring av högst 1 ton vid ett och samma 

tillfälle och 

a) någon produkt enligt föreskrifter som 

har meddelats av Kemikalieinspektionen 

har klassificerats med de riskfraser som 

ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 

”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 

”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 

”miljöfarlig”, eller 

b) någon produkt enligt förordning (EG) 

nr  272/2008 uppfyller kriterierna för att 

klassificeras i faroklasserna ”akut 

toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 

kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 

”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik 

organtoxicitet upprepad exponering 

kategori 1”, ”frätande för huden kategori 

1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 

”frätande för huden kategori 1C”, 

”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet 

i könsceller kategori 1A”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 

”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, 

”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 3”, ”farligt för 
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vattenmiljön kategori kronisk 4” eller 

”farligt för ozonskiktet”, eller 

3. andra kemiska produkter än som 

avses i 1 och 2, om det i anläggningen 

lagras högst 50 000 ton vid ett och 

samma tillfälle. 

20 kap 3 

§ 

39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 

miljoner normalkubikmeter naturgas per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

§. 

- 39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 

miljoner normalkubikmeter naturgas per 

kalenderår. 

20 kap 4 

§ 

39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 

ton kol, torv eller bränsleflis eller annat 

träbränsle per 

kalenderår. 

- 39.9001 1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 

ton kol, torv eller bränsleflis eller annat 

träbränsle per kalenderår. 

    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

21 kap 1 

§ 

   Med avfall och farligt avfall avses i detta 

kapitel detsamma som i 15 kap. 

miljöbalken och avfallsförordningen 

(2011:927). 

    Anaerob biologisk behandling 

21 kap 2 

§ 

40.01 11 B Anläggning som genom anaerob 

biologisk behandling av stallgödsel, 

grödor eller annat biologiskt material 

producerar mer än 3 000 

megawattimmar biogas per kalenderår.  

Tillståndsplikten gäller även om 

stallgödseln är avfall och även om det 

material som inte är stallgödsel består 
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av högst 500 ton icke-farligt avfall per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 65 §. 

21 kap 3 

§ 

40.02 7 C Anläggning som genom anaerob 

biologisk behandling av stallgödsel, 

grödor eller annat biologiskt material 

producerar biogas. 

Anmälningsplikten gäller även om 

stallgödseln är avfall och även om det 

material som inte är stallgödsel består 

av högst 500 ton icke-farligt avfall per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 

§. 

    Framställning av gas- och vätskeformiga 

bränslen 

21 kap 4 

§ 

40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller 

förvätskning av andra bränslen än kol 

där anläggningen har en kapacitet att 

överföra 20 megawatt tillförd 

bränsleeffekt eller mer. 

21 kap 5 

§ 

40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller för 

att på annat sätt än genom anaerob 

biologisk behandling tillverka mer än 1 

500 megawattimmar gas eller 

vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 

§ eller 12 kap. 1 eller 2 §. 

21 kap 6 

§ 

40.20 7 C Anläggning för att uppgradera eller för 

att på annat sätt än genom anaerob 

biologisk behandling tillverka högst 1 

500 megawattimmar gas eller 

vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

    Kärnkraft 
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21 kap 7 

§ 

40.30  A Kärnkraftsreaktor eller annan 

kärnreaktor. 

    Förbränning 

21 kap 8 

§ 

40.40-i 

 

 

40.40-i1 

 

40.40-i2 

 

 

 

24 

 

12 

A Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 300 

megawatt. 

 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 

300 megawatt. 

- Gasturbin. 

21 kap 9 

§ 

40.50-i 

 

 

 

40.50-i1 

 

40.50-i2 

 

 

 

 

17 

 

12 

B 
Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av minst 50 

megawatt men högst 300 megawatt. 

 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 

100 megawatt men högst 300 megawatt. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 

50 megawatt men högst 100 megawatt. 

21 kap 10 

§ 
40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 20 

megawatt men mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 

§ 
40.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av 

1. mer än 500 kilowatt men högst 20 

megawatt, om annat bränsle används än 

enbart fossil eldningsolja eller biogen 

eller fossil bränslegas, eller 

2. mer än 10 megawatt men högst 20 

megawatt, om inget annat bränsle 

används än fossil eldningsolja eller 

biogen eller fossil bränslegas. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är anmälningspliktig 

enligt 12 § eller avser en stationär 

förbränningsmotor avsedd endast som 

reservaggregat vid elavbrott. 
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40.60-1 

 

 

 

40.60-2 

 

 

 

40.60-3 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 

5 megawatt men högst 20 megawatt, om 

annat bränsle används än enbart fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil 

bränslegas. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 

500 kilowatt men högst 5 megawatt, om 

annat bränsle används än enbart fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil 

bränslegas. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 

10 megawatt men högst 20 megawatt, 

om inget annat bränsle än fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil 

bränslegas. 

- 40.6001 2 U Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av 

1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle 

används än enbart fossil eldningsolja 

eller biogen eller fossil bränslegas, eller 

2. högst 10 megawatt, om inget annat 

bränsle används än fossil eldningsolja 

eller biogen eller fossil bränslegas. 

21 kap 12 

§ 
40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total 

installerad tillförd effekt av högst 20 

megawatt. 

    Vindkraft 

21 kap 13 

§ 
40.90 4 B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation), om vart och 

ett av vindkraftverken inklusive rotorblad 

är högre än 150 meter, 

2. ett vindkraftverk som inklusive 

rotorblad är högre än 150 meter och står 

tillsammans med en sådan gruppstation 

som avses i 1, eller 

3. ett vindkraftverk som inklusive 

rotorblad är högre än 150 meter och står 
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tillsammans med ett annat sådant 

vindkraftverk, om verksamheten 

påbörjas efter att verksamheten med det 

andra vindkraftverket påbörjades. 

21 kap 14 

§ 
40.95 3 B Verksamhet med 

1. sju eller fler vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation), om vart och 

ett av vindkraftverken inklusive rotorblad 

är högre än 120 meter, 

2. ett vindkraftverk som inklusive 

rotorblad är högre än 120 meter och står 

tillsammans med en sådan gruppstation 

som avses i 1, eller 

3. ett eller fler vindkraftverk som vart och 

ett inklusive rotorblad är högre än 120 

meter och står tillsammans med så 

många andra sådana vindkraftverk att 

gruppstationen sammanlagt består av 

minst sju vindkraftverk, om 

verksamheten påbörjas efter det att 

verksamheten eller verksamheterna 

med de andra vindkraftverken 

påbörjades. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 

13 §. 

21 kap 15 

§ 
40.100 2 C Verksamhet med 

1. ett vindkraftverk som inklusive 

rotorblad är högre än 50 meter, 

2. två eller fler vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation), eller 

3. ett vindkraftverk som står tillsammans 

med ett annat vindkraftverk, om 

verksamheten påbörjas efter det att 

verksamheten med det andra 

vindkraftverket påbörjades. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 

13 eller 14 §. 
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- 40.1000

1 

1 U Verksamhet med ett vindkraftverk som 

inklusive rotorblad är lägre än 50 meter. 

    Värme- och kylanläggningar 

21 kap 16 

§ 
40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för uttag 

eller tillförsel av värmeenergi från mark, 

vattenområde, grundvatten eller 

avloppsvatten för en uttagen eller tillförd 

effekt av mer än 10 megawatt. 

Anmälningsplikten gäller inte uttag eller 

tillförsel genom vattentäkt. 

21 kap 17 

§ 
40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark, 

vattenområde eller i grundvatten för en 

tillförd energimängd av mer än 3 000 

megawattimmar. 

- 40.1200

1 

1 U Anläggning för lagring av värme i mark, 

vattenområde eller i grundvatten för en 

tillförd energimängd av högst 3 000 

megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 

- 41.9001 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 

000 personer, eller utan kemsteg för mer 

än 50 000 personer. 

- 41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 

000 personer men högst 25 000 

personer, eller utan kemsteg för mer än 

5 000 personer men högst  

50 000 personer. 

- 41.9003 2 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 

    AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 

22 kap 1 

§ 

45.10  A Verksamhet varigenom en 

kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor 

monteras ned eller avvecklas, 

från det att reaktorn stängs av till dess 

att reaktorn efter avställningsdrift, 

servicedrift och rivning har upphört 

genom att allt kärnbränsle och annat 

radioaktivt kontaminerat material 
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varaktigt har avlägsnats från 

anläggningsplatsen. 

    FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

23 kap 1 

§ 

50.10 

 

 

 

 

 

 

 

50.10-1 

 

 

 

 

 

 

50.10-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

C Anläggning för tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per 

kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per 

kalenderår, 

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per 

kalenderår, eller 

4. fler än 1 000 andra motordrivna 

fordon per kalenderår. 

 

- Tvättning av 

1. fler än 15 000 personbilar per 

kalenderår, 

2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per 

kalenderår, 

3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per 

kalenderår, eller 

4. fler än 3 000 andra motordrivna 

fordon per kalenderår. 

- Tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per 

kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per 

kalenderår, 

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per 

kalenderår, eller 

4. fler än 1 000 andra motordrivna 

fordon per kalenderår.. 
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- 50.1001 4 U Anläggning för tvättning av 

1. fler än 1 250 personbilar per 

kalenderår, 

2. färre än eller lika med 100 tåg eller 

flygplan per kalenderår, 

3. färre än eller lika med 500 tågvagnar 

eller lok per kalenderår, eller 

4. fler än 250 andra motordrivna fordon 

per kalenderår. 

- 50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 

1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 50 andra motordrivna fordon 

per kalenderår. 

- 50.1003 1 U Anläggning för tvättning av 

1. högst 250 personbilar per kalenderår, 

2. högst 50 andra motordrivna fordon 

per kalenderår. 

23 kap 2 

§ 

50.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.20-1 

 

50.20-2 

 

50.20-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

5 

 

4 

C 

Anläggning där det per kalenderår 

hanteras 

1. mer än 1 000 kubikmeter flytande 

motorbränsle, eller 

2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas 

avsedd som motorbränsle. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 

3 §. 

 

- Anläggning där det per kalenderår 

hanteras mer än 10 000 kubikmeter 

flytande motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår 

hanteras mer än 5 000 kubikmeter 

flytande motorbränsle. 
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50.20-4 

 

 

5 

- Anläggning där det per kalenderår 

hanteras mer än 1 000 kubikmeter 

flytande motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår 

hanteras mer än 1 miljon 

normalkubikmeter gas avsett som 

motorbränsle. 

- 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår 

hanteras högst 1 000 kubikmeter 

flytande motorbränsle för försäljning. 

- 50.2002 1 U Anläggning där det per kalenderår 

hanteras högst 1 miljon 

normalkubikmeter gas avsett som 

motorbränsle för försäljning. 

- 50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 

kvadratmeter. 

- 50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 

kvadratmeter. 

- 50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare 

med fler än 400 platser för motorfordon. 

    HAMNAR OCH FLYGPLATSER  

    Hamnar 

24 kap 1 

§ 

63.10 

 

 

 

 

 

 

63.10-1 

63.10-2 

63.10-3 

63.10-4 

 

 

 

 

 

 

 

29 

24 

18 

12 

B Gäller för hamn där trafik medges för 

fartyg med en bruttodräktighet på mer 

än 1 350. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. hamn för Försvarsmakten, eller 

2. färjekaj med högst tio planerade 

fartygsanlöp per kalenderår. 

 

- Hamn med mer än 5 000 anlöp per 

kalenderår 

- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per 

kalenderår 
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63.10-5 

63.10-6 

8 

7 

- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per 

kalenderår 

- Hamn med 50 – 300 anlöp per 

kalenderår 

- Hamn med 10 – 50 anlöp per 

kalenderår 

- Hamn med högst 10 anlöp per 

kalenderår 

 63.1001 4 U Gäller för hamn där trafik medges för 

fartyg med en bruttodräktighet på högst 

1 350. 

Punkten gäller inte hamn för 

Försvarsmakten. 

 

24 kap 2 

§ 

63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för 

Försvarsmakten. 

Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn 

som är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 63.2001 4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, 

med uppläggning eller upptag 

- 63.2002 3 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men 

högst 600 båtar, med uppläggning eller 

upptag 

 63.2003 2 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men 

högst 200 båtar, med uppläggning eller 

upptag 

 63.2004 1 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med 

uppläggning eller upptag 

 63.2005 1 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller 

upptag 

    Flygplatser 

24 kap 

3§ 

63.30 

 

 

 

 

 

A Civil flygplats med en instrumentbana 

som är längre än 1 200 meter. 

Tillståndsplikten gäller inte flygplats som 

är tillståndspliktig enligt 4 §. 
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63.30-1 

 

63.30-2 

 

63.30-3 

 

63.30-4 

 

 

28 

 

20 

 

16 

 

10 

 

- Mer än 50 000 landningar per 

kalenderår. 

 

- Mer än 20 000 landningar men högst 

50 000 landningar per kalenderår. 

- Mer än 5 000 landningar men högst 20 

000 landningar per kalenderår. 

- Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

24 kap 4 

§ 

63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med 

infrastruktur för militär flygverksamhet, 

om instrumentbanan på flottiljflygplatsen 

eller den civila flygplatsen är längre än 

1 200 meter. 

- 63.4001 4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med 

infrastruktur för militär flygverksamhet, 

om instrumentbanan på flottiljflygplatsen 

eller den civila flygplatsen är kortare än 

1 200 meter. 

24 kap 5 

§ 

63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där 

mer än 500 flygrörelser per kalenderår 

äger rum. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 

eller 4 §. 

- 63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där 

högst 500 flygrörelser per kalenderår 

äger rum. 

    Annan trafikinfrastruktur 

- 63.1000

1 

26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän 

trafik, med en sammanlagd trafik med 

mer än 1 000 miljoner1 fordonskilometer 

per kalenderår.  

 
1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
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- 63.1000

2 

19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän 

trafik, med en sammanlagd trafik med 

mer än 500 miljoner2 fordonskilometer 

per kalenderår.  

- 63.1000

3 

16 U Väganläggning i drift upplåten för allmän 

trafik, med en sammanlagd trafik med 

mer än 100 miljoner3 fordonskilometer 

per kalenderår. 

- 63.1000

4 

1 U Parkering 

- 63.1010

1 

19 U Spåranläggning i drift för lokal 

kollektivtrafik med en sammanlagd 

spårlängd över 80 kilometer. 

- 63.1010

2 

13 U Spåranläggning i drift för regional 

kollektivtrafik eller nationell person 

och/eller godstrafik med en sammanlagd 

spårlängd över 30 kilometer. 

- 63.1010

3 

8 U Övriga spåranläggningar. 

    LABORATORIER 

25 kap 1 

§ 

73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier 

med en total golvyta som är större än 5 

000 kvadratmeter. 

Anmälningsplikten gäller inte 

laboratorier som 

1. ingår i verksamhet som är tillstånds- 

eller anmälningspliktig enligt någon 

annan bestämmelse i denna förordning, 

2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga 

enligt 13 kap. miljöbalken, eller 

3. ingår i utbildningslokaler som är 

anmälningspliktiga enligt 38 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. 

 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 
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- 73.1001 7 U Kemiska eller biologiska laboratorier för 

utbildning med en total golvyta som är 

större än 5 000 kvadratmeter. 

- 73.1002 2 U Kemiska eller biologiska laboratorier 

med en total golvyta som är större än 20 

kvadratmeter men högst 5 000 

kvadratmeter. 

 73.1003 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier 

med en total golvyta som är högst 20 

kvadratmeter. 

    TANKRENGÖRING 

26 kap 1 

§ 

74.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning för rengöring av cisterner, 

tankar eller fat som i annan verksamhet 

än den egna används för förvaring eller 

transport av kemiska produkter och där 

någon kemisk produkt, 

a) enligt föreskrifter som har meddelats 

av Kemikalieinspektionen har 

klassificerats med de riskfraser som 

ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 

”giftig”, 

”frätande”, ”cancerframkallande”, 

”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 

”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, 

märkning och förpackning av ämnen och 

blandningar, ändring och upphävande 

av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning 

(EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna 

för att klassificeras i faroklasserna ”akut 

toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 

kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 

”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik 

organtoxicitet upprepad exponering 

kategori 1”, ”frätande för huden kategori 

1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 

”frätande för huden kategori 1C”, 



 Bilaga 4 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.10-1 

 

 

 

74.10-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

7 

”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet 

i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 

”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, 

”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt 

för vattenmiljön kategori kronisk 3”, 

”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

4” eller ”farligt för ozonskiktet”. 

 

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat 

som i annan verksamhet än den egna 

används för förvaring eller transport av 

mer än 500 kubikmeter per kalenderår. 

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat 

som i annan verksamhet än den egna 

används för förvaring eller transport av 

högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

26 kap 2 

§ 

74.20 6 C Anläggning för rengöring av cisterner, 

tankar eller fat som används för 

förvaring eller för transport av kemiska 

produkter. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

§. 
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    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

27 kap 1 

§ 

85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 

§ 

85.20 5 C Anläggning för sterilisering av 

sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används 

som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 1 U Tandläkarmottagning. 

 85.4001 1 U Djursjukhus och liknande 

    RENING AV AVLOPPSVATTEN 

28 kap 1 

§  

90.10 

 

 

 

 

90.10-1 

 

90.10-2 

 

 

90.10-3 

 

 

 

 

 

 

20 

 

16 

 

 

12 

 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas 

av lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster och som tar emot 

avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer 

än 2 000 personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd 

som motsvarar mer än 100 000 

personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd 

som motsvarar mer än 20 000 

personekvivalenter men högst 100 000 

personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men 

högst 20 000 personekvivalenter. 

28 kap 2 

§ 

90.11 

 

 

 

 

90.11-1 

 

 

 

 

 

20 

B Avloppsreningsanläggning med en 

anslutning av 2 000 personer eller fler. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

§. 

 

- Anslutning av fler än 100 000. 
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90.11-2 

 

90.11-3 

16 

 

12 

 

- Anslutning av fler än 20 000 personer 

men högst 100 000 personer. 

- Anslutning av fler än 2 000 personer 

men högst 20 000 personer. 

28 kap 3 

§ 

90.15-i 16 B Avloppsreningsanläggning som tar emot 

avloppsvatten från en eller flera sådana 

anläggningar som avses i 1 kap. 2 § 

industriutsläppsförordningen (2013:250). 

Tillståndsplikten gäller inte om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

§. 

28 kap 4 

§ 

90.16 

 

 

 

90.16-1 

 

 

90.16-2 

 

 

 

 

8 

 

 

7 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot 

avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer 

än 200 men högst 2 000 

personekvivalenter. 

-mottagande av en föroreningsmängd 

som motsvarar mer än 500 

personekvivalenter men högst 2000 

personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd 

som motsvarar mer än 200 

personekvivalenter men högst 500 

personekvivalenter. 

- 90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot 

avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer 

än 100 men högst 200 

personekvivalenter. 

- 90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot 

avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer 

än 25 men högst 100 

personekvivalenter. 

 90.2003 1 U Avloppsledningsnät, inklusive 

pumpstationer mm 

    AVFALL 
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29 kap 1 

§ 

   Med avfall, återvinna avfall, förbereda 
avfall för återanvändning, 
materialåtervinna avfall, bortskaffa 
avfall, samla in avfall och uttjänt bil 
avses i detta kapitel detsamma som i 15 

kap. miljöbalken. 

29 kap 2 

§ 

   Med farligt avfall och deponering avses i 

detta kapitel detsamma som i 

avfallsförordningen (2011:927). 

29 kap 3 

§ 

   Med inert avfall avses i detta kapitel 

detsamma som i 3 a § förordningen 

(2001:512) om deponering av avfall. 

29 kap 4 

§ 

   Med förbränningsanläggning och 

samförbränningsanläggning avses i 

detta kapitel detsamma som i 

förordningen (2013:253) om förbränning 

av avfall. 

    Förbränning 

29 kap 5 § 90.180-i 

 

 

 

 

90.180-
i1 

 

90.180-
i2 

 

90.180-
i3 

 

 

 

 

 

31 

 

28 

 

20 

A Samförbränningsanläggning där farligt 

avfall förbränns, om den tillförda 

mängden farligt avfall är mer än 10 ton 

per dygn eller mer än 2 500 ton per 

kalenderår. 

 

- Den tillförda mängden farligt avfall är 

mer än 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är 

mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton 

per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är 

mer än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

29 kap 6 § 90.181-i 

 

 

 

 

 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt 

avfall förbränns, om den tillförda 

mängden farligt avfall är mer än 10 ton 

per dygn eller mer än 2 500 ton per 

kalenderår. 
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90.181-
i1 

 

90.181-
i2 

 

90.181-
i3 

 

 

31 

 

28 

 

20 

 

- Den tillförda mängden farligt avfall är 

mer än 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är 

mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton 

per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är 

mer än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

29 kap 7 § 90.190 10 B Samförbränningsanläggning där farligt 

avfall förbränns, om den tillförda 

mängden avfall är högst 10 ton per dygn 

men högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 8 § 90.191 10 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt 

avfall förbränns, om den tillförda 

mängden avfall är högst 10 ton per dygn 

eller högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 9 § 90.200-i 26 A Samförbränningsanläggning där icke-

farligt avfall förbränns, om den tillförda 

mängden avfall är mer än 100 000 ton 

per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte 

rent träavfall eller avfall som anges i 17 

§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 

om förbränning av avfall. 

29 kap 10 

§ 
90.201-i 26 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-

farligt avfall förbränns, om den tillförda 

mängden avfall är mer än 100 000 ton 

per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte 

rent träavfall eller avfall som anges i 17 

§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 

om förbränning av avfall. 

29 kap 11 

§ 
90.210-i 20 B Samförbränningsanläggning där icke-

farligt avfall förbränns, om den tillförda 

mängden avfall är  
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Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

1. mer än 3 ton per timme, eller 

2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 

ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte 

rent träavfall eller avfall som anges i 17 

§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 

om förbränning av avfall. 

29 kap 12 

§ 
90.211-i 20 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-

farligt avfall förbränns, om den tillförda 

mängden avfall är  

1. mer än 3 ton per timme, eller 

2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 

ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte 

rent träavfall eller avfall som anges i 17 

§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 

om förbränning av avfall. 

29 kap 13 

§ 
90.212-i 13 B Samförbränningsanläggning där 

animaliskt avfall förbränns om den 

tillförda mängden avfall är  

1. mer än 10 ton per dygn, eller 

2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 

ton per kalenderår. 

29 kap 14 

§ 
90.213-i 13 B Avfallsförbränningsanläggning där 

animaliskt avfall förbränns om den 

tillförda mängden avfall är  

1. mer än 10 ton per dygn, eller 

2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 

ton per kalenderår. 

29 kap 15 

§ 
90.220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Samförbränningsanläggning där icke-

farligt avfall förbränns, om den tillförda 

mängden avfall är  

1. högst 3 ton per timme, eller 

2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton 

per kalenderår. 
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90.220-
1 

 

90.220-
2 

 

90.220-
3 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

7 

 

I den tillförda mängden inräknas inte 

rent träavfall eller avfall som anges i 17 

§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 

om förbränning av avfall. 

 

- Den tillförda mängden avfall är större 

än  

10 000 ton men högst 18 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större 

än 1000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större 

än 50 ton men högst 1 000 ton per 

kalenderår. 

29 kap 16 

§ 
90.221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.221-
1 

 

90.221-
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

7 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-

farligt avfall förbränns, om den tillförda 

mängden avfall är  

1. högst 3 ton per timme, eller 

2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton 

per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte 

rent träavfall eller avfall som anges i 17 

§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 

om förbränning av avfall. 

 

- Den tillförda mängden avfall är större 

än  

10 000 ton men högst 18 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större 

än 1000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större 

än 50 ton men högst 1 000 ton per 

kalenderår. 
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90.221-
3 

 

29 kap 17 

§ 
90.230 3 C Samförbrännings- eller 

avfallsförbränningsanläggning där icke-

farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om 

den tillförda mängden är högst 50 ton 

per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte anläggning 

som endast förbränner rent träavfall eller 

avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning 

av avfall 

- 90.2300

1 

2 U Samförbrännings- eller 

avfallsförbränningsanläggning där icke-

farligt avfall förbränns om den tillförda 

mängden är högst 50 ton per 

kalenderår. 

Punken gäller inte anläggning som 

endast förbränner rent träavfall eller 

avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 

förordningen (2013:253) om förbränning 

av avfall 

    Deponering 

29 kap 18 

§ 
90.271 

 

 

 

 

 

90.271-
1 

 

90.271-
2 

 

 

 

 

 

 

10 

 

7 

B 
Uppläggning av muddermassa 

1. på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, om 

föroreningsrisken inte endast är ringa, 

eller 

2. i större mängd än 1 000 ton. 

 

- Där föroreningsrisken inte endast är 

ringa, eller i större mängd än 2 500 ton. 

- Där föroreningsrisken inte endast är 

ringa, eller i större mängd är 1 000 ton 

men högst 2 500 ton. 
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29 kap 19 

§ 
90.281 3 C Deponering av icke-farliga 

muddermassor på land längs små sund, 

kanaler eller vattenvägar som massorna 

har muddrats från, om 

1. mängden massor är högst 1 000 ton, 

eller 

2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.2800

1 

1 U Uppläggning av snö från 

gaturenhållning. 

29 kap 20 

§ 
90.290-i 26 A Deponering av icke-farligt avfall som inte 

är inert, om den tillförda mängden avfall 

är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

29 kap 21 

§ 
90.300-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.300-
i1 

 

 

90.300-
i2 

 

90.300-
i3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

10 

 

8 

B 

Deponering av icke-farligt avfall som inte 

är inert, om  

1. den tillförda mängden är mer än 2 500 

ton men högst 100 000 ton avfall per 

kalenderår, eller 

2. mängden avfall som deponeras är 

mer än 25 000 ton. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

deponeringen är tillståndspliktig enligt 

20 §. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

20 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton men högst 20 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 

2 500 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

29 kap 22 

§ 
90.310  B 

Deponering av icke-farligt avfall. 
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90.310-
1 

 

90.310-
2 

 

90.310-
3 

 

 

 

 

12 

 

9 

 

7 

Tillståndsplikten gäller inte om 

deponeringen är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 

21 §. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 

2 500 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är högst 2 

500 ton per kalenderår. 

29 kap 23 

§ 
90.320-i 

 

 

90.320-
i1 

 

90.320-
i2 

 

 

90.320-
i3 

 

 

 

32 

 

29 

 

 

26 

A 

Deponering av farligt avfall, om deponin 

tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per 

kalenderår. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

100 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

25 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton men högst 25 000 ton per 

kalenderår 

29 kap 24 

§ 
90.330-i 18 B Deponering av farligt avfall, om 

1. den tillförda mängden farligt avfall är 

mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton 

per kalenderår, eller 

2. mängden farligt avfall som deponeras 

är mer än 25 000 ton. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

deponeringen är tillståndspliktig enligt 

23 §. 



 Bilaga 4 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Lagrum 

i MPF 
VK/ KK AK PN Beskrivning 

29 kap 25 

§ 
90.340 

 

 

90.340-
1 

 

90.340-
2 

 

 

 

12 

 

7 

B Deponering av farligt avfall, om 

deponeringen inte är tillståndspliktig 

enligt 23 eller 24 §. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 

1 000 ton men högst 2 500 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är högst 1 

000 ton per kalenderår. 

29 kap 26 

§ 
90.341 3 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har 

godkänts enligt 32 § förordningen 

(2001:512) om deponering av avfall, 

fram till dess åtgärder inte längre 

behöver vidtas enligt 33 § samma 

förordning. 

 90.3410

1 

1 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av 

anmälningsplikt enligt 26 §. 

    Återvinning eller bortskaffande av avfall 

som uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 27 

§ 
90.381 

 

6 

 

B 1. Återvinning av farligt avfall som har 

uppkommit i egen verksamhet, om 

mängden avfall är mer än 500 ton men 

högst 2 500 ton per kalenderår, eller 

2. Bortskaffning av farligt avfall som har 

uppkommit i egen verksamhet, om 

mängden avfall är högst 2 500 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

behandling är anmälningspliktig enligt 

38 §. 

29 kap 28 

§ 
90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har 

uppkommit i egen verksamhet, om 

mängden avfall är mer än 2 500 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

behandling är anmälningspliktig enligt 

67 §. 
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29 kap 29 

§ 
90.391 4 C Återvinning av farligt avfall som har 

uppkommit i egen verksamhet, om 

1. mängden avfall är högst 500 ton per 

kalenderår, och 

2. behandlingen leder till 

materialåtervinning 

    Biologisk behandling 

29 kap 30 

§ 
90.161 

 

7 B Behandling av icke-farligt avfall genom 

biologisk behandling om avfallet inte är 

park- och trädgårdsavfall och 

1. den tillförda mängden avfall är mer än 

500 ton men högst 18 750 ton per 

kalenderår, eller 

2. om behandlingen enbart sker genom 

anaerob biologisk nedbrytning och den 

tillförda mängden avfall är mer än 500 

ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

Tillståndsplikten gäller inte om 

behandlingen 

1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 

2. är tillstånds- eller anmälningspliktig 

enligt 21 kap. 2 eller 3 § 

29 kap 31 

§ 
90.171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Behandling av icke-farligt avfall genom 

biologisk behandling, om  

1. avfallet inte är park- och 

trädgårdsavfall och den tillförda 

mängden är mer än 10 ton men högst 

500 ton per kalenderår, eller 

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall 

och den tillförda mängden är mer än 50 

ton men högst 18 750 ton per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

behandlingen är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 

§ 
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90.171-
1 

 

 

90.171-
2 

 

 

90.171-
3 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

- Den tillförda mängden annat avfall än 

park- och trädgårdsavfall är mer än 100 

ton men högst 500 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden annat avfall än 

park- och trädgårdsavfall är mer än 10 

ton men högst 100 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden park- och 

trädgårdsavfall är mer än 50 ton men 

högst 18 750 ton per kalenderår. 

- 90.1700

1 

1 U Behandling av icke-farligt avfall genom 

biologisk behandling, om  

1. avfallet inte är park- och 

trädgårdsavfall och den tillförda 

mängden är högst 10 ton per 

kalenderår, eller 

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall 

och den tillförda mängden är högst 50 

ton per kalenderår. 

    Animaliskt avfall 

29 kap 32 

§ 
90.241-i 

 

 

 

 

90.241-
i1 

 

90.241-
i2 

 

 

 

 

 

16 

 

10 

B Behandling av animaliskt avfall på annat 

sätt än genom biologisk behandling eller 

förbränning, om den tillförda mängden 

avfall är mer än 10 ton per dygn eller 

mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt 

avfall. 

 

- behandla mer än 2 500 ton men högst  

10 000 ton animaliskt avfall. 
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29 kap 33 

§ 
90.251 10 C Yrkesmässig behandling av animaliskt 

avfall på annat sätt än genom biologisk 

behandling eller förbränning, om den 

tillförda mängden avfall är högst 10 ton 

per dygn eller högst 2 500 ton per 

kalenderår. 

    Återvinning för anläggningsändamål 

29 kap 34 

§ 
90.131 

 

 

 

 

90.131-
1 

 

90.131-
2 

 

 

90.131-
3 

 

 

90.131-
4 

 

 

90.131-
5 

 

 

 

 

 

 

11 

 

10 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

7 

B Återvinning av icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt som kan 

förorena mark, vattenområde eller 

grundvatten, om föroreningsrisken inte 

endast är ringa. 

 

- Mer än 10 000 ton totalt upplagda 

massor på en och samma 

sammanhängande plats. 

- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton 

totalt upplagda massor på en och 

samma sammanhängande plats. 

- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 

totalt upplagda massor på en och 

samma sammanhängande plats. 

- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton 

totalt upplagda massor på en och 

samma sammanhängande plats. 

- Högst 50 ton totalt upplagda massor på 

en och samma sammanhängande plats. 

29 kap 35 

§ 
90.141 1 C Återvinning av icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt som kan 

förorena mark, vattenområde eller 
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grundvatten, om föroreningsrisken är 

ringa. 

    Uppgrävda massor 

29 kap 36 

§ 
90.361 

 

8 

 

B Behandling av farligt avfall som utgörs 

av uppgrävda massor, om mängden 

avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

behandlingen är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. 

29 kap 37 

§ 
90.370 1 C Behandling av avfall som utgörs av 

uppgrävda förorenade massor från den 

plats där behandlingen sker, om 

behandlingen pågår under högst en 

tolvmånadersperiod och inte är 

tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 

25 §. 

    Konvertering av smittförande avfall 

29 kap 38 

§ 
90.382 1 C Konvertera smittförande avfall på ett 

sjukhus 

    Avvattning 

29 kap 39 

§ 
90.375 7 C Avvattning av icke-farligt avfall, om 

mängden avfall som behandlas är högst 

2 000 ton 

    Mekanisk bearbetning och sortering 

29 kap 40 

§ 
90.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
Återvinning av mer än 10 000 ton icke-

farligt avfall per kalenderår genom 

mekanisk bearbetning. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. för att genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning 

återvinna avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

2. om återvinningen är tillståndspliktig 

enligt 65 §. 
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90.100-
1 

 

90.100-
2 

 

20 

 

12 

- Den hanterade avfallsmängden är 

större än  

50 000 ton per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är 

större än  

10 000 ton men högst 50 000 ton per 

kalenderår. 

29 kap 41 

§ 
90.110 

 

 

 

 

 

 

 

90.110-
1 

 

 

90.110-
2 

 

90.110-
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

7 

 

1 

C 

1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt 

avfall genom mekanisk bearbetning, om 

den tillförda mängden avfall är högst 

10 000 ton per kalenderår, eller 

2. genom krossning, siktning eller 

motsvarande mekanisk bearbetning 

återvinna avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är 

större än  

5 000 ton men högst 10 000 ton avfall 

per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är 

högst 5 000 ton avfall per kalenderår. 

- Tillfällig krossning/återvinning för 

byggnads- eller anläggningsandamål 

29 kap 42 

§ 
90.70 

 

 

 

 

90.70-1 

 

 

 

 

 

 

11 

 

B Sortering av icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är mer än 10 000 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera 

avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är mer 

än  

75 000 ton per kalenderår. 
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90.70-2 10 - Den hanterade avfallsmängden är mer 

än  

10 000 ton men högst 75 000 ton per 

kalenderår 

29 kap 43 

§ 
90.80 6 C Sortering av icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är 

1. mer än 1 000 ton per kalenderår och 

avfallet ska användas för byggnads- 

eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 

ton per kalenderår i andra fall. 

- 90.8001 1 U Sortering av icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är högst 1 000 ton per 

kalenderår. 

    Elavfall 

29 kap 44 

§ 
90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller 

på annat sätt behandla avfall som utgörs 

av elektriska eller elektroniska produkter 

innan ytterligare behandling. 

Anmälningsplikten gäller inte behandling 

av komponenter eller utrustning som 

innehåller isolerolja. 

    Uttjänta fordon 

29 kap 45 

§ 
90.119 

 

 

 

 

 

 

90.119-
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

8 

B Tömma, demontera eller på annat sätt 

yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 

motordrivna fordon som inte omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186). 

Tillståndsplikten gäller inte om 

återvinningen är anmälningspliktig enligt 

46 § 2. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är 

större än  

10 000 ton per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är 

högst 10 000 ton per kalenderår. 
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90.119-
2 

29 kap 46 

§ 
90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat sätt 

yrkesmässigt återvinna 

1. uttjänta bilar som omfattas av 

bilskrotningsförordningen (2007:186), 

eller 

2. andra uttjänta motordrivna fordon vars 

totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, 

om fordonen återvinns av en bilskrotare 

som är auktoriserad enligt 

bilskrotningsförordningen. 

    Förberedelse för återanvändning 

29 kap 47 

§ 
90.29 1 C 

Förbereda avfall för återanvändning 

    Lagring som en del av att samla in avfall 

29 kap 48 

§ 
90.30 

 

 

 

 

 

 

 

90.30-1 

 

 

 

90.30-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

9 

 

 

 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del 

av att samla in det, om mängden avfall 

vid något tillfälle är 

1. mer än 30 000 ton och avfallet ska 

användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt 

avfall i andra fall. 

 

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska 

användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

2. mer än 100 000 ton i andra fall. 

 

-1. mer än 150 000 ton men högst 300 

000 ton och avfallet ska användas för 

byggnads- eller anläggningsändamål, 

eller 

2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 

ton i andra fall. 
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90.30-3 

 

 

8 

 

-1. mer än 30 000 ton men högst 150 

000 ton och avfallet ska användas för 

byggnads- eller anläggningsändamål, 

eller 

2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 

ton i andra fall. 

 

29 kap 49 

§ 
90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del 

av att samla in det, om mängden avfall 

vid något tillfälle är 

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton 

och avfallet ska användas för byggnads- 

eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton 

annat icke-farligt avfall i andra fall. 

- 90.4001 2 U Lagring av icke-farligt avfall som en del 

av att samla in det, om mängden avfall 

vid något tillfälle är högst 10 ton. 

 

 90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall 

(förpackningar) avsedda för allmänheten 

29 kap 50 

§ 
90.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Lagring av farligt avfall som en del av att 

samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är 

1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 

2. mer än 30 ton och utgörs av 

blybatterier, 

3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska 

eller elektroniska produkter, 

4. mer än 30 ton och utgörs av 

impregnerat trä, 

5. mer än 50 ton och utgörs av 

motordrivna fordon, eller 

6. mer än 1 ton i andra fall. 
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90.50-1 

 

 

90.50-2 

 

 

 

 

90.50-3 

 

 

 

 

 

90.50-4 

 

 

 

 

 

90.50-5 

 

12 

 

 

11 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

6 

 

- Om mängden farligt avfall vid något 

tillfälle är mer än 50 ton 

 

- Om mängden farligt avfall vid något 

tillfälle uppgår till  

6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat 

farligt avfall. 

 

- Om mängden farligt avfall vid något 

tillfälle uppgår till  

1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, 

eller 

6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat 

farligt avfall. 

 

- Om mängden farligt avfall vid något 

tillfälle uppgår till 

1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, 

eller 

6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat 

farligt avfall. 

 

- Om mängden farligt avfall vid något 

tillfälle uppgår till 

1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  

2. mer än 30 ton men högst 50 ton 

blybatterier,  

4. mer än 30 ton men högst 50 ton 

impregnerat trä, eller  

6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat 

farligt avfall. 

 

29 kap 51 

§ 
90.60 3 C Lagring av farligt avfall som en del av att 

samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är 
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Lagrum 

i MPF 
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1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton 

och utgörs av olja, 

2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 

ton och utgörs av blybatterier, 

3. mer än 1 ton men högst 50 ton och 

utgörs av elektriska eller elektroniska 

produkter, 

4. mer än 200 kilogram men högst 30 

ton och utgörs av impregnerat trä, 

5. högst 50 ton och utgörs av 

motordrivna fordon, eller 

6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton 

i andra fall. 

 

 90.6001 1 U Lagring av farligt avfall som en del av att 

samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är 

1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 

2. högst 1 500 kilogram och utgörs av 

blybatterier, 

3. högst 1 ton och utgörs av elektriska 

eller elektroniska produkter, 

4. högst 200 kilogram och utgörs av 

impregnerat trä, 

5. högst 200 kilogram i andra fall. 

    Långtidslagring, djupt bergförvar och 

underjordsförvar 

29 kap 52 

§ 
90.454-i 26 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt 

avfall. 

29 kap 53 

§ 
90.455 26 A Permanent lagring av kvicksilveravfall 

med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i 

djupt bergförvar. 

Tillståndsplikten gäller inte om lagringen 

är tillståndspliktig enligt 52 §. 
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29 kap 54 

§ 
90.457 17 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt 

avfall. 

29 kap 55 

§ 
90.458 20 B 

Underjordsförvara icke-farligt avfall 

    Lagring i avvaktan på återvinning eller 

bortskaffande 

29 kap 56 

§ 
90.408-i 12 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på 

sådan behandling som kräver tillstånd 

enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden 

avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton. 

    Fartygsåtervinning 

29 kap 57 

§ 
90.451 30 A Återvinning av avfall genom sådant 

yrkesmässigt omhändertagande av 

fartyg som omfattas av 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 

november 2013 om återvinning av fartyg 

och om ändring av förordning (EG) nr 

1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i 

den ursprungliga lydelsen. 

    Radioaktivt avfall 

29 kap 58 

§ 
90.460 24 A Behandling av högaktivt radioaktivt 

avfall, slutförvara radioaktivt avfall eller 

lagra radioaktivt avfall. 

29 kap 59 

§ 
90.470 24 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på 

annat sätt hantera använt kärnbränsle, 

kärnavfall eller annat radioaktivt avfall 

enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk 

verksamhet eller strålskyddslagen 

(1988:220), om hanteringen inte är 

tillståndspliktig enligt 58 §. 

    Lagring och avskiljning av koldioxid 

29 kap 60 

§ 
90.480 32 A Anläggning för geologisk lagring av 

koldioxid, om mängden koldioxid som är 

planerad att lagras är mer än 100 000 

ton 
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29 kap 61 

§ 
90.485 27 B Anläggning för geologisk lagring av 

koldioxid, om mängden koldioxid som är 

planerad att lagras är högst 100 000 ton 

29 kap 62 

§ 
90.500-i 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för 

geologisk lagring av koldioxid från 

industriutsläppsverksamheter som 

beskrivs i 1 kap 2 § 

industriutsläppsförordningen (2013:250) 

29 kap 63 

§ 
90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för 

geologisk lagring av koldioxid från 

anläggningar som inte är 

tillståndspliktiga enligt 62 § 

29 kap 64 

§ 
90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats 

är lämplig för geologisk lagring av 

koldioxid 

    Andra verksamheter med återvinning 

eller bortskaffande 

29 kap 65 

§ 
90.406-i 14 B Återvinna eller både återvinna och 

bortskaffa icke-farligt avfall, om den 

tillförda mängden avfall är mer än 75 ton 

per dygn eller mer än 18 750 ton per 

kalenderår och verksamheten avser 

1. biologisk behandling, 

2. behandling innan förbränning eller 

samförbränning 

3. behandling i anläggning för 

fragmentering av metallavfall, eller 

4. behandling av slagg eller aska. 

Om behandlingen enbart avser anaerob 

biologisk nedbrytning gäller 

tillståndsplikten endast om den tillförda 

mängden avfall är mer än 100 ton per 

dygn eller mer än 25 000 ton per 

kalenderår. 

29 kap 66 

§ 
90.405-i 12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den 

tillförda mängden avfall är mer än 50 ton 

per dygn eller mer än 12 500 ton per 

kalenderår och verksamheten avser 
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1. biologisk behandling, 

2. fysikalisk-kemisk behandling, 

3. behandling innan förbränning eller 

samförbränning 

4. behandling i anläggning för 

fragmentering av metallavfall, eller 

5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 

§ 
90.435-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer 

än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 

ton per kalenderår och verksamheten 

avser 

1. biologisk behandling, 

2. fysikalisk-kemisk behandling, 

3. materialåtervinning av lösningsmedel 

4. materialåtervinning av oorganiskt 

material, utom metaller och 

metallföreningar, 

5. regenerering av syror eller baser, 

6. återvinning av komponenter som 

används till att minska föroreningar, 

7. återvinning av katalysatorer 

8. omraffinering eller annan behandling 

för återanvändning av olja, 

9. invallning, 

10. sammansmältning eller blandning 

innan behandling i en samförbrännings- 

eller avfallsförbränningsanläggning eller 

innan avfallet behandlas enligt någon av 

de andra punkterna i denna paragraf, 

eller 

11. omförpackning innan behandling i en 

samförbrännings- eller 

avfallsförbränningsanläggning eller 

innan behandling av avfall enligt någon 

av de andra punkterna i denna paragraf. 
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90.435-
i1 

 

90.435-
i2 

 

90.435-
i3 

 

 

 

 

 

32 

 

28 

 

17 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 

25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 

10 000 ton men högst 25 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 

2 500 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

29 kap 68 

§ 
90.410 24 A Behandling av icke-farligt avfall, om den 

tillförda mängden avfall är mer än 100 

000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

behandlingen är tillståndspliktig enligt 

någon annan bestämmelse i detta 

kapitel. 

29 kap 69 

§ 
90.420 

 

 

 

 

 

 

90.420-
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

14 

 

B 

Behandling av icke-farligt avfall, om den 

tillförda mängden avfall är mer än 500 

ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

behandlingen är tillståndspliktig enligt 

någon annan bestämmelse i detta 

kapitel. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

20 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton men högst 20 000 ton per 

kalenderår. 
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90.420-
2 

 

90.420-
3 

 

90.420-
4 

 

90.420-
5 

 

10 

 

8 

 

7 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 

1 000 ton men högst 2 500 ton per 

kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 

500 ton men högst 1 000 ton per 

kalenderår. 

29 kap 70 

§ 
90.430 3 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är 

högst 500 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

behandlingen är anmälnings- eller 

tillståndspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 71 

§ 
90.440 

 

 

 

 

 

 

90.440-
1 

 

 

90.440-
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

28 

 

 

A 

Behandling av farligt avfall, om den 

tillförda mängden avfall är mer än 2 500 

ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

behandlingen är tillståndspliktig enligt 

någon annan bestämmelse i detta 

kapitel. 

 

- den tillförda mängden avfall är mer än 

25 000 ton per kalenderår. 

 

- den tillförda mängden avfall är mer än 

10 000 ton men högst 25 000 ton per 

kalenderår. 
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90.440-
3 

 

17 - den tillförda mängden avfall är mer än 

2 500 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

29 kap 72 

§ 
90.450 

 

 

 

 

 

 

90.450-
1 

 

 

90.450-
2 

 

 

90.450-
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

12 

 

 

8 

 

B 

Yrkesmässig behandling av farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är högst 

2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om 

behandlingen är tillståndspliktig enligt 

någon annan bestämmelse i detta 

kapitel. 

 

- den tillförda mängden avfall är mer än 

1 000 ton men högst 2 500 ton per 

kalenderår 

 

- den tillförda mängden avfall är mer än 

50 ton men högst 1 000 ton per 

kalenderår 

 

- den tillförda mängden avfall är högst 

50 ton per kalenderår 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 

§ 

92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga 

vapen (kaliber större än 20 millimeter) 

eller för sprängningar av ammunition, 

minor eller andra sprängladdningar. 

30 kap 2 

§  

92.20 

 

 

 

 

 

C 

Skjutbana som är stadigvarande inrättad 

för skjutning utomhus med skarp 

ammunition till 
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92.20-1 

92.20-2 

 

92.20-3 

 

 

5 

4 

 

2 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 

millimeter) för mer än 5 000 skott per 

kalenderår. 

 

- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 

- Mer än 20 000 skott men högst 100 

000 skott per kalenderår. 

- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 

skott per kalenderår. 

- 92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad 

för skjutning utomhus med skarp 

ammunition till finkalibriga vapen (kaliber 

högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott 

per kalenderår. 

30 kap 

3§ 

92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller 

testbana för motorfordon. 

- 92.1000

1 

6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 

hål. 

- 92.1000

2 

4 U 

Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 

- 92.1000

3 

2 U 

Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 

    TEXTILTVÄTTERIER 

31 kap 1 

§ 

93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per 

dygn. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

1. utsläpp av vatten från verksamheten 

leds till ett avloppsreningsverk som 

är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 

§, eller 

2. verksamheten är anmälningspliktig 

enligt  

19 kap. 4 §. 
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- 93.1001 4 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per 

dygn om utsläpp av vatten från 

verksamheten leds till ett 

avloppsreningsverk som är 

tillståndspliktigt enligt 90.10. 

- 93.1002 1 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per 

dygn. 

    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

32 kap 1 

§ 

93.20 7 B 

Krematorium. 

    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 

    Lackering m.m. 

- 100.100

1 

6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller 

lack eller mer än 10 ton pulver per 

kalenderår. 

- 100.100

2 

3 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 

ton färg eller lack eller minst 2 men 

högst 10 ton pulver per kalenderår. 

    Hantering av brom- eller fluorkarboner 

- 101.100

1 

6 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt 

halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 

- 101.100

2 

3 U Omtappning av mer än 100 kg men 

högst 1 ton fullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.100

3 

1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt 

halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 

- 101.100

4 

7 U Omtappning av mer än 10 ton 

ofullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 

- 101.100

5 

3 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 

10 ton ofullständigt halogenerade brom- 

eller klorfluorkarboner per år. 
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- 101.100

6 

1 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 

    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER4 

    Utbildningsverksamhet och liknande 

- 200.10-

2 

5 H Gymnasieskola eller gymnasiesärskola 

med mer än 50 elever. 

- 200.10-

3 

4 H Gymnasieskola eller gymnasiesärskola 

med högst 50 elever. 

- 200.10-

4 

4 H 

Internationell skola. 

- 200.10-

5 

4 H Grundskola, grundsärskola, 

specialskola, sameskola. 

- 200.10-

6 

4 H 

Förskola. 

- 200.10-

7 

1 H 

Förskoleklass, öppen förskola. 

- 200.10-

8 

1 UH 

Familjedaghem. 

    Samlingslokaler och liknande 

- 200.20-

1 

1 UH Samlingslokaler, folkhögskola utan 

boende, universitet och högskolor. 

- 200.20-

2 

1 H 

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 

- 200.20-

3 

1 UH 

Fritidsgård och liknande. 

    Skönhetsvård och liknande 

- 200.30-

1 

2 UH 

Solarium. 

- 200.30-

2 

1 UH Skönhetsvård, hudvård, manikyr, 

pedikyr. 

 
4 Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga 

avgifter. 
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- 200.30-

3 

1 UH 

Frisersalong. 

    Vård och hälsa 

- 200.40-

1 

4 UH Lokaler för vård5 eller annat 

omhändertagande >5 boende. 

- 200.40-

2 

2 H 

Fotvård. 

- 200.40-

3 

3 H Tatuering, akupunktur eller piercing som 

egen verksamhet. 

- 200.40-

4 

2 UH Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik 

och liknande. 

- 200.40-

5 

1 UH 

Övriga alternativa behandlingar. 

    Idrott och liknande 

- 200.50-

1 

4 UH Idrottsanläggning, gym eller 

motsvarande. 

- 200.50-

2 

3 H Bassängbad som är upplåtna åt 

allmänheten eller som annars används 

av många människor. 

- 200.50-

3 

3 UH 

Strandbad. 

    Boende 

- 200.60-

1 

6 UH Bostäder med mer än 500 lägenheter 

inom samma bostadsområde. 

- 200.60-

2 

5 UH Bostäder mer än 200 lägenheter men 

högst 500 lägenheter inom samma 

bostadsområde. 

- 200.60-

3 

4 UH Bostäder mer än 25 lägenheter men 

högst 200 lägenheter inom samma 

bostadsområde. 

 
5 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att 

miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att 
socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer. 
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- 200.60-

4 

3 UH Bostäder med högst 25 lägenheter inom 

samma bostadsområde. 

- 200.60-

5 

4 UH Hotell, kursgård med 

övernattningsmöjlighet, folkhögskola 

med boende, vandrarhem, kriminalvård. 

- 200.60-

6 

3 UH 

Camping/stuganläggning. 

- 200.60-

7 

1 UH 

Bed & breakfast. 

- 200.60-

8 

3 UH 

Övrigt tillfälligt boende. 

    Förvaring av djur 

- 200.70-

1 

1 UH 

Lokaler för förvaring av djur. 
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Taxebilaga 5  

Riskbedömning (inplacering i riskkolumn och årlig 

tillsynstid) 
 

Årlig tillsynstid  

Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 4. Verksamheten placeras därefter in i en 

riskkolumn med tillämpning av en riskbedömning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje 

avgiftsklass och riskkolumn framgår av riskbedömningstabellen.  

Riskbedömning  

Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens påverkan 

beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal riskpoäng. Det finns 6 riskkolumner, men den 

maximala riskpoängsumma som en verksamhet erhåller kan bli högre. Om en verksamhet skulle få fler än 6 

riskpoäng, placeras den i kolumn 6. Summan av riskpoängen ligger till grund för inplacering i rätt 

riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras in i rätt 

kolumn genom att det antal riskpoäng som verksamheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet 

kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0.  

För ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter (klassningskoder) tas full avgift ut 

för huvudverksamheten. För övriga verksamheter reduceras avgiften med den procentsats som anges i 

kommunens taxa. För hälsoskyddsverksamheter sker reducering på så sätt att det bara är huvudverksamheten 

som riskbedöms, men den tillförs extra riskpoäng för ev. övriga verksamheter som förekommer inom 

företaget.  

  



 Bilaga 5 
 
 
 

Dnr MBN-2022-620 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Tabell för riskbedömning  
  

 Riskkolumner 

Avgiftsklass 0 1 2 3 4 5 6 

1 T T 2 3 4 5 6 

2 2 3 4 5 6 7 8 

3 4 5 6 7 8 9 10 

4 6 7 8 9 10 11 12 

5 8 9 10 11 12 13 15 

6 9 10 12 13 14 16 18 

7 12 14 15 16 17 20 25 

8 16 18 20 21 23 26 30 

9 20 23 25 26 29 33 40 

10 24 27 30 32 35 39 45 

11 28 32 35 37 40 46 55 

12 32 36 40 42 46 52 60 

13 36 41 45 47 52 59 70 

14 40 45 50 53 58 65 75 

15 44 50 55 58 63 72 85 

16 48 54 60 63 69 78 90 

17 52 59 65 69 75 85 100 

18 56 63 70 74 81 91 105 

19 60 68 75 79 86 98 115 

20 64 72 80 84 92 104 120 

21 68 77 85 90 98 111 130 

22 72 81 90 95 104 117 135 

23 76 86 95 100 109 124 145 

24 80 90 100 106 115 130 150 

25 88 99 110 116 127 143 165 

26 96 108 120 127 138 156 180 

27 104 117 130 137 150 169 195 

28 112 126 140 148 161 182 210 

29 128 144 160 169 184 208 240 

30 144 162 180 190 207 234 270 

31 160 180 200 211 230 260 300 

32 180 203 225 237 259 293 340 

33 200 225 250 264 288 325 375 
T= Timavgift  
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Riskbedömning  
Faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng som används:   

Faktor och bedömningsgrund Riskpoäng 
1. Markförhållanden, lokalisering m.m.   

a) Historisk förorening i mark eller byggnad  1 

b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller inom 

vattenskyddsområde  

1 

c) Påverkar miljökvalitetsnorm  1 

2. Kemiska produkter   

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade 

riskminskningsämnen  

1 

3. Tillägg av riskpoäng   

a) Verksamheten berörs av specialbestämmelser  1 

b) Använder ej förnybar energi  1 

c) Särskilt transportintensiv verksamhet  1 

d) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker 

eller ökat tillsynsbehov  

1-6 

 

Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov 

utöver övriga bedömningsfaktorer 

Verksamhetsdel eller 

liknande 

Kriterier Riskpoäng 

Alla typer av verksamheter  Användning av produkter och ämnen som 

innehåller kemikalier vilka kan tas upp 

genom inandning eller hud-kontakt och då 

är skadliga för människors hälsa  

1 

Alla typer av verksamheter  Babysim  1 

Alla typer av verksamheter  Bad med högtempererad bassäng  1 

Alla typer av verksamheter  Bad med manuell rengöring1  1 

Alla typer av verksamheter  Bad med äventyrskaraktär  1 

Alla typer av verksamheter  Bassäng, bubbelpool, floating, spa o. dyl.  1 

Alla typer av verksamheter  Diatermi  1 

Alla typer av verksamheter  Enskilt vatten2 
 1 

Alla typer av verksamheter  Förskola/fritids som extra verksamhet i 

annan lokal eller verksamhet enligt 38 § 

FMVH  

1 

Alla typer av verksamheter  Försäljning av hygieniska och kosmetiska 

produkter  

1 

Alla typer av verksamheter  Gym som extra verksamhet  1 

Alla typer av verksamheter  Hög musik  1 

Alla typer av verksamheter  Nagelvård, nagelskulpturering och 

liknande  

1 

Alla typer av verksamheter  Piercing  1 

Alla typer av verksamheter  Silikoninjicering  1 

 

1: I vissa anläggningar används badanordningar som rengörs manuellt, t.ex. bubbelpooler, badtunnor m.fl. Här ställs krav på särskild kontroll 

mellan bytena av de badande.  
2: Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig.   
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Verksamhetsdel eller 

liknande 

Kriterier Riskpoäng 

Alla typer av verksamheter  Solarium som extra verksamhet  1 

Alla typer av verksamheter  Uteservering3 1 

Alla typer av verksamheter  Verksamhet som bedrivs i bostad eller 

utnyttjar vatten, WC o.s.v. i bostad  

1 

Alla typer av verksamheter  Yrkesmässig hygienisk verksamhet som 

extra verksamhet under samma 

organisationsnummer  

1 per del 

Alla typer av verksamheter  Återanvändning av stickande och skärande 

verktyg4
 

1 

Camping, stugbyar, strandbad 

o. dyl., i förekommande fall 

även andra typer av 

verksamheter  

Användning av torrtoalett  1 

Camping, stugbyar samt 

annan form av boende i grupp 

(t.ex. logi för bärplockare o. 

dyl.)  

> 25 campingenheter eller 

stugor/lägenheter  

1 

Förskola/fritids  > 5 avdelningar  1 

Idrottsanläggning  > 3 salar  1 

Samlingslokaler  > 200 personer  1 

Skolor och 

undervisningslokaler  

> 400 elever  1 

Skolor och 

undervisningslokaler  

Gymnastiksal  1 

Skolor och 

undervisningslokaler  

Kemi- eller fysiksal  1 

Skolor och 

undervisningslokaler  

Kvällsuthyrning  1 

Skolor och 

undervisningslokaler, 

förskolor samt vård/boende i 

omsorg  

Nära bulleralstrande 

kommunikationsanläggning, industri eller 

liknande  

1 

Skolor och 

undervisningslokaler  

Salar för yrkesinriktad utbildning5  1 

Skolor och 

undervisningslokaler  

Slöjdsal  1 

Solarium  > 5 bäddar  1 

Solarium  Obemannat  1 

Strandbad  EU-bad  1 

Strandbad  Närhet till dagvattenutsläpp  1 

Strandbad  Närhet till utsläpp av avloppsvatten  1 

Tillfälligt boende  > 50 bäddar  1 

Bed and breakfast  > 10 bäddar  1 

Vård/boende i omsorg  Blöjbyten  1 

Vård/boende i omsorg  > 5 avdelningar  1 

Yrkesmässig hygienisk 

verksamhet  

> 4 utövare av hygienisk verksamhet under 

samma organisationsnummer  

1 

 

3: Används i de fall där uteserveringen direkt kan knytas till annan hälsoskyddsverksamhet – hotell, musiktillställning m.m. – och då utgör 

risk för störningar för närboende genom buller, röklukt m.m.  
4: Gäller inte fotvård då detta redan återfinns i klassningskodens grundbedömning.  

5: Poäng ges för varje typ av yrkesmässig verksamhet, t.ex. snickeri, metallbearbetning o.s.v.   
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§ 157 Dnr 2022/00451  

Plan och Bygglovstaxa 2023 inklusive kart- och 
mättaxa 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa för plan-, kart-, mät- samt bygglovsverksamheten 2023 antas.  

2. Justering av timavgifterna sker årligen enligt SKRs taxemodell för 

kommunal verksamhet (PKV).  

3. Taxan gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare.     

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2022-10-12 § 109 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta taxa för plan-, kart-, mät samt 

bygglovsverksamheten. 

I plan- och bygglagen PBL 12 kap. 10 § anges att grunderna för hur 

avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av 

kommunfullmäktige. Denna taxemodell bygger på principerna som anges i 

”Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa” utgiven av Sveriges 

Kommuner och Regioner. 

Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av 

exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen, 

PBL. Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd i 

arbetet tar SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) fram underlag för 

konstruktion av taxan. Arbetet med de kommunala taxorna är en 

kontinuerligt pågående process. 

I samband med budgetprocessen har en översyn av timavgifterna skett. 

Timavgifterna har justerat utifrån parametrarna prisindexen för kommunal 

verksamhet, men även utifrån högre kostnader inom området som kart- och 

mätprogram och ärendehanteringssystem. En årlig justering av timavgifterna 

sker via PKV (prisindex för kommunal verksamhet) enligt SKR taxemodell.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-10-12 § 109 

Taxa för plan-, kart-, mät- samt bygglovsverksamheten 

Arbetsutskottet 2022-10-25 § 95          
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1. Inledning 

1.2 Utgångspunkter 
Plan- och bygglagen (PBL) ger möjligheter för byggnadsnämnden (byggnadsnämnden: den eller de 

nämnder som fullgör kommunens uppgifter enl. denna lag, PBL 1:34) att ta ut en avgift i ärenden om plan, 

lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar 

eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för 

planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på 

byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I 

ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant behövs. 
 

De hänvisningar till Plan- och bygglagen som finns i taxan avser den nya lagen (SFS 

2011:900). Plan- och bygglovtaxan, inklusive kart- och mättaxa, ska ge stöd för kommunen att 
täcka kostnaderna för uppgifterna ovan. 
 

2. Allmänna regler om kommunala avgifter 

2.1 Kommunallagen 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § kommunallagen (1991:900), som 

har följande lydelse: 

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster 

och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det 

är särskilt föreskrivet”. 
 

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som regeras i 

kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet 

som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för 

en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79–80). Detta innebär att kommunerna 

har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet. 

 

2.2 Självkostnadsprincipen 
För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en avgift inte får överstiga kommunens 

genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. 
 

För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som 

uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen. 

 

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna 

för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller 

(självkostnaden)”. 

 

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 

Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av 

självkostnadsprincipen. 

 

Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet med 

verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får det totala avgiftsuttaget 

inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a.Petersén m.fl.). 

Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2006, s. 354). 

 

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta 

och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta 

kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), 

material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är 
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lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella 

andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med 

(se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). 
 

2.3 Likställighetsprincipen 
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda fallet 

ska bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är 

avgiftsskyldiga. Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k. 

likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen:  

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något 

annat”. 
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av 

kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning 

av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i 

motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen får till exempel inte ta ut andra avgifter av 

fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller 

ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med 

hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor 

(se prop. 1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65–66). 
 

2.4 Retroaktivitetsförbudet 
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I rättspraxis har det sedan 

länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta 

förbud framgår direkt av 2 kap. 3 § kommunallagen: 

”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för 

medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det”. 
 

I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa 

som beslutas av kommunfullmäktige. 

 

3. Plan- och bygglagen 

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnadsnämndens 

ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges i 8 § att miljö- 

och byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 

Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked 

och ingripandebesked, beslut om lov, tekniska samråd och slutsamråd, 

arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, upprättande av 

nybyggnadskartor, framställning av arkivbeständiga handlingar, kungörelser 

enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
 

Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att 

upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för 

nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller 

ljusanordning eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet avser 

har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 

 

Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin 

verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter för 

prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Det är från kommunalrättslig synpunkt 

också godtagbart att kommunerna bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt 

plan- och bygglagen, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det (jämför 2 kap. 2 § 

kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet och allmänna 

övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad (prop.2009/10:170 s. 351 f 
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4. Administrativa rutiner 

4.1 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 
Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut 

om grunderna hur avgifterna ska beräknas.  

 

Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Detta innebär att ändringar av 

taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. 
 

Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning innebär det att den 

verksamheten i princip får skattefinansieras. 

 

Den föreslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen 

(1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på grundval av ändringarna i 

det allmänna prisläget och fastställs för helt kalenderår. Detta innebär att någon justering av 

beloppet inte ska behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar. 

 

5. Överklagan av beslut om taxa 

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning 

(kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant 

beslut prövad. Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då 

protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
 

Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft innan taxan börjar 

tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har justerats, 

om inte senare tidpunkt angivits. 
 

5.1 Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 
5.1.1 Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän 

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de kommunala nämnder 

som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda 

förtroendevalda endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger 

beslutanderätten kvar hos den ansvariga kommunala nämnden. 

 

Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras till 

tjänstemännen. Nämndens delegationsordningar anpassas till gällande regler. 

 

5.2 Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. 

Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 

 

5.3 Vad avgiftsbeslut bör innehålla 
I beslut om avgift bör det framgå: 

• Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats. 

• Hur stor avgift som debiteras. 

• När betalning ska ske. 

• Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i 22–28 §§ 

förvaltningslagen). 

• Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften. 
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5.4 Avgiftsbestämning 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. 

Finner byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller 

minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för 

särskilt ärende. Byggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får 

beslutas av tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. 

 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 

byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. 

 

5.5 Betalning av avgift 
Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte 

avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott. Uttagen 

avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot 

eventuell bygglovavgift. 

 

5.6 Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 
Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man överklagar. En 

kommunalnämnds beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 § 

plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till 

byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. 

6. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa 
Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka 

kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte 

momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och 

bilagor. 
 

6.1 Beräkning av avgifter enligt taxan 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som 

en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om 

allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och 

komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N i 

funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor N föreslås i detta 

underlag utgöras av siffran 1,0. 

 

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 

HF 
Handläggningsfaktor 

mPBB 
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp 

MF 
Mätningsfaktor 

KOM 
Faktor för kommunicering 

KF Kartfaktor 

NKF Nybyggnadskartefaktor 

N Justeringsfaktor 

OF Objektfaktor 

UF Utstakningsfaktor 

PLF Planavgiftsfaktor 
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Grundprincip för beräkning av avgift 

 

Faktor x mPBB x N. 

Avgift för bygglov/start besked Beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). 

Mätningsavgift Beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 

byggnad till en ny plats. 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 

betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnadskonstruktion, funktion, 

användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 

21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet 

som inlämnade ritningar medger. 

 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare med mera skall 

beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 

 

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. Vid 

tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. Vid 

tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 

 

6.2 Avräkning 
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda 

avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts 

och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. 

 

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 

 

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott 
betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. 

 

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggs debiteras, för tid innan 

betalningen ska ske. 

 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. 
preskription sker efter tio år.
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Tabeller 

Tabell 1 Objektsfaktorer 

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – 

beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt 

tabeller nedan. 
 
 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga 

komplementbyggnader 

 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 88 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 
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25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver + 3/1000 m2 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 

 

 

I separat ärende, till exempel carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade 

enl. PBL 9 kap 4–6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader 

och liknande. 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den 

sammanlagda BTA + OPA. 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa 

byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2 Tidsersättning 
Utgår och taxa enligt SKR taxemodell med indexuppräkning används. 

 

Tabell 3 Underrättelse och expediering 

Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunicering av avslagsbeslut 

och vid tillsyn. Avgift = KOM x mPBB x N 

 
 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare Mycket enkla byggnader 10 

Sakägare 1–5  40 

Sakägare 6–9  60 

Sakägare 10-  120 

Kungörelse + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i 

Post- och Inrikes 

tidning 

+ faktisk annonskostnad 5 

Remiss Trafikverket m fl.. 15 
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N (OF 

enligt tabell 1) 

 
 

Åtgärd Handläggningsfaktor 

HF1 

Administration inkl. arkivering 7 

Plan prövning 

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 

förhandsbesked 

3 

Byggnaden 

Placering, yttre utformning och 

färgsättning Användbarhet och 

tillgänglighet 

7 

Tomten 

Tomts ordnande inkl. utfart och parkering 

Enkel kontroll av handlingar för grundläggning 

och dagvattenanslutning 

Fyllning och schaktning (då marklov ej 

erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och 

högvatten Utrymnings- och räddningsvägar 

Måttgranskning 

Besök på platsen 

7 

 

 

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter 
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 

Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N (OF 

enligt tabell 1 alternativt tabell 2) 

Åtgärd Handläggningsfaktor 

HF2 

Administration inkl. arkivering och registrering 

av kontrollansvarig 

7 

 

Startbesked 

Startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av 

kontrollplan eller 

10 

Startbesked och fastställande av kontrollplan eller 5 

Startbesked (gäller även rivning) 3 

 

Arbetsplatsbesök 5 

Slutsamråd inkl. slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 

 

Tillkommande arbetsplatsbesök 5 

Tillkommande tekniskt samråd 10 

Tillkommande slutsamråd 10 

Tillkommande startbesked (etapp) 3 

Tillkommande slutbesked (etapp) 3 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 

Bygglovavgift avser lovprövning utom HF 

 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning 

utanför detaljplan 

25 % påslag på bygglovavgiften 

Tillägg för prövning av liten 

avvikelse 

20 % påslag på bygglovavgiften 

Varsamhet 10 % påslag på bygglovavgiften 

Tillbyggnad 100 % av bygglovavgiften 

Ombyggnad 100 % av bygglovavgiften 

Ändring 70 % av bygglovavgift (berörd del) 

Tidsbegränsat bygglov 100 % av bygglovavgiften 

Tidsbegränsat bygglov, 

förlängning 

50 % av bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 100 % av bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 

förlängning 

50 % av bygglovavgift 

Förlängning av lov (inom 

giltighetstiden) 

50 % av bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 100 % av bygglovavgift 

Stor enkel byggnad (oisolerad, 

t.ex. lagerbyggnad) 2: 200 m2 

30 % av bygglovavgift 
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Tabell 7 Avgift för besked 
 

Typ av besked Avgift 

Förhandsbesked 100 x mPBB x N- utanför planlagt område 

Ingripandebesked Tidsersättning 

Villkorsbesked 100 x mPBB x N 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 
 

Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner 

Planavgift tas ut för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som 

behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser. Avgiften 

regleras genom att planavtal tecknas med intressenter som önskar att detaljplan, program 

eller områdesbestämmelse upprättas. Detta för att specificera betalningsvillkor och 

parternas åtagande i övrigt. 

 

Storleken på kommunens avgifter i planavtal sätts utifrån schablonnivåer för olika typer av 

detaljplaner och områdesbestämmelser. Dessa schablonnivåer utgår från genomsnittliga 

kostnader för de olika plantyperna och nivåerna följs upp och utvärderas årligen. Planavtalet 

inkluderar upprättande av planhandling och formell handläggning, alternativt enbart formell 

handläggning av planen när planhandlingar upprättas av intressenten, genom en konsult. 

Avgifterna är följande: 

 

Planbesked 
Begäran om planbesked används för att kontrollera om det finns förutsättningar för att 

initiera en detaljplan. En ansökan om planbesked bedöms utifrån de ramar som ges av plan- 

och bygglagen, och i första hand i förhållande till bestämmelserna om allmänna och 

enskilda intressen i andra kapitlet i plan- och bygglagen. 

 

Begäran om planbesked 10 000 kr 

 
Planavtal (Avtal om planhandling och formell handläggning av detaljplan/områdesbestämmelse) 
När kommunen upprättar planhandlingar åt en intressent klassas det som 

uppdragsverksamhet på vilket moms tillkommer på en tredjedel av beloppet. 

Planförfarandet framgår av beslutet om planbesked. 

 

Begränsat standardförfarande med godkännande 

På delar av beloppet (30 000 kr) tillkommer 25% 

moms. 

90 000 kr 

Standardförfarande. På delar av beloppet (50 

000 kr) tillkommer 25% moms 

175 000 kr 

Utökat förfarande. På delar av beloppet (84 000 kr) tillkommer 

25% moms. 

 

252 000 kr 

Utökat planförfarande, komplicerad plan  Enligt offert 

Planprogram Enligt offert  
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Avtal om enbart formell handläggning av detaljplan/områdesbestämmelse 
Dessa avtal tecknas när intressenten bekostar och låter konsult ta fram planhandlingar. 

Kommunen genomför enbart en formell handläggning. Planförfarandet framgår av beslutet om 

planbesked. 

 

Begränsat standardförfarande med godkännande 60 000 kr 

Standardförfarande 105 000 kr 

Utökat förfarande 168 000 kr 

Utökat planförfarande, komplicerad plan  Enligt offert 

Planprogram Enligt offert  

  

Kostnad för karta, fastighetsförteckning och annonsering tillkommer i samtliga avtal. 

Intressenten bekostar även de utredningar som behövs som underlag för detaljplan och/eller 

områdesbestämmelser. 

 
Planavgift tas ut i förskott och slut regleras vid beslut om att planen antas, ändras eller 

upphävs. Avgiften tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid granskning 25 %, 
vid antagande 50 %. 

 

Grundkarta för plan 
Grundkarta är en produkt som används som underlag till detaljplan och ska betraktas som ett 

juridiskt dokument. Vid beställningar av grundkartor för att upprätta detaljplaner, gäller 

följande taxa: 

Grundkarta Avgift 

0-10 ha 15 500 kr 

Därutöver Offereras 

 
I en grundkarta ingår normalt följande: 

• Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar 

• Servitut och rättigheter inom planområdet 

• Byggnader 

• Vägar och järnvägar 

• Höjdkurvor 

• Övriga markdetaljer (staket, häck, mur, kantsten, stolpar m.m.) 

 
Tidsersättning 
Tidsersättning kan debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan, t ex där intressenten 

eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för BTA 

eller OPA. 
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Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig 

Avgift = HF x mPBB x N 

 

Åtgärd HF 

Ny sakkunnig 25 

 

 
 

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar 

Avgift = HF x mPBB x N 

 

Åtgärd HF 

Medgivande eller förbud att 

använda hiss 

50 



16 

 

 

 

 

 
 

Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovsavgift 

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i 

samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra 

detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa 

eller genom upprättat planavtal. Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF 

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

 

Area (m2) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. 

bygglovspliktiga 

komplementbyggnader 

   

0-49 4 24 28 

50-129 6 24 28 

130-199 8 24 28 

200-299 10 24 28 

300-499 14 24 28 

500-799 20 24 28 

800-1199 26 24 28 

1 200-1 999 36 24 28 

2 000-2 999 46 24 28 

3 000-3 999 56 24 28 

4 000-4 999 64 24 28 

5 000-5 999 72 24 28 

6 000-7 999 88 24 28 

8 000-9 999 100 24 28 

10 000-14 999 125 24 28 

15 000-24 999 170 24 28 

25 000-49 999 235 24 28 

50 000- 400 24 28 
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Komplementbyggnad 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, 

carport, förråd 

<50 m2 2 17 15 

Komplementbyggnad, garage, 

carport, förråd 

>50 m2 4 17 15 

Källsorteringsbehållare/grupp 

Sopskåp, sophus 

 2 17 15 

 

Tabell 12 Tillbyggnad 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N Se tabell 

4 och 5 angående tillämpliga HF 

 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA :S 15 m2 2 17 15 

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15 

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17 28 

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17 28 

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17 28 

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 14 17 28 

Ytterligare intervall se 

tabell 11 

    

 
 

Komplementbyggnad  OF HF1 HF2 

Typ: carport, förråd enkla Oavsett storlek 

men :S 50 % av 

ursprunglig 

byggnads BTA 

2 17 15 

Tillbyggnad fritidshus :S 49 m2 4 17 15 

Tillbyggnad växthus, 

lusthus m.m. oisolerat 

> 15 m2 2 17 15 

Burspråk  2 14 15 

Takkupa  2 14 15 

 



18 

 

 

Tabell 13 Enkla byggnader 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N Se tabell 

4 och 5 angående tillämpliga HF 

 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 

Kolonistuga <30 m2 2 17 15 

Nätstation/pumpstation Oavsett storlek 4 17 15 

Växthus, lusthus och likn. 

oisolerat 

> 15 m2 men 

:S 49 m2 

2 17 15 

Rullstolsgarage förråd 

m.m. 

:S 30 m2 2 17 15 

Kiosk, manskapsbod m.m. :S 49 m2 4 17 15 

Sommarveranda, 

restauranguteservering 

:S 49 m2 4 17 15 

 

Tabell 14 Övriga åtgärder inklusive startbesked 

Bygglovavgift = mPBB x HF x N 
 
 

Åtgärd Yta BTA HF 

Balkong 1–5 st.  65 

Balkong >5 st.  130 

Inglasning av balkong 1–5 st.  65 

Inglasning av balkong >5 st.  130 

Inglasning av uteplats/uterum oavsett storlek 65 

Skärmtak 15–30 m2 50 

Skärmtak 2: 31 m2 100 
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Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

 

Övrigt – utan 

konstruktion 

Yta BTA OF HF1 HF2 

  Fasadändring-kulör timtaxa    

Fasadändring, större  4 14 15 

Bostadshiss – handikapp 

enbostadshus * 

 2 17 15 

Hiss/ramp  4 17 15 

Mur och eller plank vid 

enbostadshus 

 2 14 15 

Mur och/eller plank – 

bullerplank/stabilitet – 

oavsett material 

 6 17 15 

Solfångare – inte på en- 

och tvåbostadshus 

 2 14 15 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 

normalt bygglov 

   

 

’* Endast HF2 vid invändig installation 
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Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = HF2 x mPBB x N 
 
 

Åtgärd HF2 

Eldstad/styck 25 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet/ 

planlösning, mindre 

30 

Ändring av bärande 

konstruktion/brandskyddet/planlösning, större 

140 

Installation eller väsentlig förändring av VA- 

installation, tex stambyte 

90 

Ombyggnad av byggnader med särskilt 

bevarandeintresse 

75 

Installation eller väsentlig ändring av hiss 35 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område <100 m2 BTA 30 

Rivning utanför planlagt område >100 m2 BTA 60 

 

 

 

Avgift = mPBB x OF x (HF1+HF2) x N 

 

Åtgärd Yta 
BTA 

OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, (ex carport, 
garage, förråd) PBL 9:4 a 

 4  15 

Komplementbostad, (inredd 
komplett bostad) PBL 9:4 a 

 4  28 

Tillbyggnad en- eller 

tvåbostadshus PBL 9:4 b 

 4  15 

Inreda ytterligare en bostad i 

enbostadshus PBL 9:4 c 
 4  15 
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Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 

Avgift = HF x mPBB x N 
 
 

Rivning HF 

Enklare åtgärd, komplementbyggnader 30 

< 100 m2 BTA 50 

100–250 m2 BTA 100 

250–999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA 400 
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Tabell 17 Bygglov för skyltar inklusive startbesked 

Prövning skall ske som för byggnader 

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = 

HF x mPBB x N 

 

Åtgärd HF 

Om liten påverkan 

på stads- eller 

landskapsbilden 

HF 

Om stor påverkan 

på stads- eller 

landskapsbilden 

Skylt vid gata, som ska synas på 
långt håll, skyltpelare, 
stadspelare m.fl. 

50 75 

Skylt vid större väg/gata, längs 

trafikleder eller i andra utsatta 
lägen 

160 200 

Utöver första skylten i samma 
ansökan 

10 10 

Skyltar> 1 m2 ofta på fasad 35 45 

Skyltar> 1 m2 utöver den första 

skylten i samma ansökan 

10 10 

Skyltar:S 1 m2 25 35 

Skyltar:S 1 m2 utöver den 

första skylten i samma 

ansökan 

10 10 

Ljusanordning vid idrottsplats 

eller likn. 

50 100 

Förbesiktning (per gång) 10 10 

Remiss, Trafikverket m.fl. 15 15 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid 

ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. 

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är 

skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell. 
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 

Åtgärd OF HF 1 HF 2 

Marklov såväl schakt som 

fyllning (en- tvåbostadshus) 

1 17 15 

Marklov såväl schakt som 
fyllning 

4 17 15 

 
 

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N Endast 

HF 2 vid anmälan 

 

Master, torn, 

vindkraftverk 

Beskrivning OF HF 1 HF 2 

Radio- och telemast eller 

torn + en teknikbod 

mindre mast 4 17 15 

Radio- och telemast eller torn 

+ en teknikbod 
ett torn 14 24 28 

Vindkraftverk ett verk 25 24 28 

Vindkraftverk upp till 4 st. 50 24 28 

Vindkraftverk >5 verk 100 24 28 
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar 

Anläggning på land 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Tillägg ska göras för byggnader inom anläggningen Se tabell 

4 och 5 angående tillämpliga HF 

 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000–4 999 m2 30 24 28 

-”- 5 000–10 000 m2 40 24 28 

-”- 2: 10 000 m2 50 24 28 

Mindre anläggningar 

t.ex. Parkeringsplats 

 4 17 15 

Upplag/materialgård  4 17 15 

Tunnel/bergrum  6 17 15 

 
Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): 

Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, 

Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana, 

Småbåtshamn (brygga med över 10-12 båtar) 

 
 
Anläggning i vatten 

 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som 

fast anlagd 

för fler än 10–12 

båtar, (annars ej 

bygglov) 

10 24 28 

Småbåtshamn – se marina för fler än 10–12 båtar, 

<5 000 m2 
20 24 28 

Marina 5 000–10 000 

m2, flera bryggor 

för fler än 10–12 

båtar, annars inte 

hamn 

40 24 28 

Utökning med 

pontonbrygga – 

per brygga 5 24 28 
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Tabell 21 Övriga ärenden 

Avgift = HF x mPBB x N 

 

Ärendetyp Beskrivning HF 

Anstånd ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, marklov 

rivningslov som förhandsbesked 

50 % av normal 

bygglovavgift 

 

Avvisa  20 

Återkallad ansökan (avskrivet 

ärende) 

Vid enklare ärenden 

Vid tidskrävande ärenden 

20 

50 

 

Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m. 
Utgått 
 

 

Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger 

riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m. Avgift = 

mPBB x NKF x N 

 

Nybyggnadskarta NKF eller 

tidsersättning 

NKF Enkel 

nybyggnadskarta 

Kartan innehåller 

fastighetsgränser, höjder, 

befintliga byggnader, plan- 

information och 

anslutningspunkter 

  

Enbostadshus/enstaka byggnad 

Oavsett tomtyta 

150 110 

Övriga byggnader; 

sammanbyggda enbostadshus, 

flerfamiljshus samt alla övriga 

byggnader och anläggningar. 

Tomtyta mindre eller lika med 1 

999 m2. 

150 110 

2 000–4 999 m2 250 150 

5 000–9 999 m2 350 200 

10 000–15 000 m2 450 250 
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Tomtyta större än 15 000 m2 Skälighetsbedömning/ 

nedlagd tid 

 

Nybyggnadskarta eller särskilda 

kompletteringar utanför 

primärkarteområdet 

Tidersättning Tidersättning 

Granskning av nybyggnadskarta 10 10 

Komplettering av 

nybyggnadskarta 

40 40 

Förhandskopia alt, preliminär 

nybyggnadskarta 

Tidersättning Tidersättning 

Nybyggnadskarta eller särskilda 

kompletteringar utanför 

Tidersättning Tidersättning 

primärkarteområdet   

Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersättning 

 

 

Enkel nybyggnadskarta 

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och befintliga byggnader 
 

 

Åtgärd KF eller 

tidersättning 

Analog karta 15 

Digital karta 15+15 

Digital karta för större områden än normaltomt Tidersättning 
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Tabell 24 Avgift för utstakning 

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, 

även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När 

utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för 

extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera 

olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig. 

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och 

höjd på utstakningsskissen. 

Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad 

mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. 

Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för 

underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift som skulle utgått om 

kommunen utfört arbetet. 

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N 
 
 

Beskrivning UF 

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)  

Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. 

15–49 m2 

 

80 

1–199 m2 180 

200–499 m2 210 

500–999 m2 240 

1000–1 999 m2 290 

2 000–2 999 m2 340 

Större än 3000 m2 390 

Tillägg per punkt utöver 4 10 

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska beräknas 

för hela ärendet under förutsättning att det ingår i 

samma beslut. 

Anbudsförfarande 

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och 

arbetsfixar 

Tidersätting se tabell 2 
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Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till 

en- och tvåbostadshus (4 punkter). 

UF 

15–199 m2 70 

Tillägg per punkt utöver 4 5 

 
 

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter) UF 

15–199 m2 50 

200–1 000 m2 100 

Tillägg per punkt utöver 4 5 

 
 

Övrig 

utstakning 

UF 

Plank eller mur 50 

Transformatorstation 70 

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning 

(minst 1 h) 

 

Grovutstakning kostar 75 % av priset för finutstakning. 

Vid tidersättning ska restiden inte överstiga 0,5 timme i avgiftsunderlaget 
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Tabell 25 Lägeskontroll 

(Moms 25 % tillkommer) Avgift = 

mPBB x MF x N 

Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2. 

Lägeskontroll utförs inte i ärenden <15 m2 

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda 

byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. 

 

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

50–199 m2 75 

200–499 m2 90 

500–999 m2 110 

1 000–1 999 m2 130 

2 000–2 999 m2 150 

3 000–5 000 m2 170 

Tillägg per punkt utöver 4 2 

 

 

Komplementbyggnad – nybyggnad 

garage/uthus till en- och 

tvåbostadshus (4 punkter) 

Mätningsfaktor (MF) 

50–199 m2 40 

Tillägg per punkt utöver 4 1 

 

 

Tillbyggnader – nybyggnad (4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

50–199 m2 40 

200–1 000 m2 80 

Tillägg per punkt utöver 4 1 

 

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid 

tillbyggnad gäller anbudsförfarande. 

 
Vid tidersättning ska restiden inte överstiga 0,5 timme i avgiftsunderlaget 



 

 

 

Tabell 26 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information 
(Moms 25 % tillkommer) 

 
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av 

skattemedel och avgifter. 

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift 

normalt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala 

kartmaterialet. 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 

kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke 

exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 
 

Avgift per HA = mPBB x KF x N 

 

Primärkarta Innehåll i 

kartan 

Informations- 

andel i % 

KF 

Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9 

Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9 

Vägar, järnvägar, adresser 20 6 

Höjdinformation 20 6 

All information 100 30 

 
Övriga digitala kartprodukter KF 

Översiktlig karta 2 

Stadskarta 1,5 

 

Stadsmodell 3D KF 

Byggnader med takkonstruktion 7,5 

Byggnadskuber 5 

Terrängmodell, ytor 6,25 

Höjdgitter 5 

 

Digitalt ortofoto KF 

Upplösning (m/pixel)  

0,1 0,1 

0,2 0,05 

0,5 0,0125 



 

 

Karta/ortofoto/flygbild på papper KF 

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)  

0–150 8 

150 < 4 

Vid utskrift tillkommer kostnad för material. Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i 

förekommande fall 

 

Snedbild/fotografi KF 

Kommersiellt bruk (digital bild) 25 

Privat bruk (digital bild) 6 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. Vid utskrift i större format 

tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersättning och materialkostnad. 
 
 

Digital adressinformation KF 

Adresspunkt inkl. koordinat 0,0125 

Tidersättning tas ut sammanställning i förekommande fall. 

 

Tabell 27 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 
Avgift = mPBB x MF x N 

(Moms 25 % tillkommer) 

Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N. 

 

Objekt MF 

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

(minimum 3 punkter per beställning) 

10 

 
Tabell 28 Utskrift 

Utgått 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-08 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 158 Dnr 2022/00460  

Avfallstaxa 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Befintlig avfallstaxa räknas upp med 21 % till år 2023.  

2. Relationstal för grundavgift för fritidshus och lägenhet ändras  

enligt bilaga. 

3. Taxan gäller från den 1 januari 2023. 

4. Styrelsen för Barken Vatten & Återvinning AB får i uppdrag att ta fram 

en ny taxekonstruktion utifrån beslut att införa fastighetsnära insamling 

att gälla från år 2024. 

Ärendebeskrivning 

I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen finansierad med 

avfallsavgifter som tas ut för insamling och behandling av avfall. För att 

kunna ta ut avgifter måste det upprättas en avfallstaxa som beslutas av 

kommunfullmäktige. 

Barken Vatten & Återvinning AB har lämnat ett förslag på ny 

taxekonstruktion för 2023. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt  

2022-10-25 § 96 att behålla nuvarande taxekonstruktion och befintliga 

avfallstaxan för 2022 föreslås att uppräknas med 21 %. Relationstalen för 

grundavgift för fritidshus och lägenhet föreslås att ändras enligt bilaga.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Avfallstaxa 2023 

Bilaga 2: Avfallstaxa avgiftsbilaga 2023 

Arbetsutskottet 2022-10-25 § 96     

 

 



 
     28 oktober 2022 

 

 

 

 

 

Ändring av relationstal för grundavgift i avfallstaxa 2023 

Kundkategori 2022 Relationstal 2023 Relationstal 

Småhus 1 1 

Fritidshus 0,65 0,7 

Lägenhet 0,7 0,6 

Verksamhet 0,6 0,6 
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Avfallstaxa för Smedjebackens kommun 2023  

Antagen av kommunfullmäktige den X november 2022, § XX. 

Gäller från och med den 1 januari 2023. 

 

Ansvar 

Med kommunalt avfallsansvar avses den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 20 och 
20 a §§ miljöbalken. Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller 
bortskaffande av avfall i kommunen som faller under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken. 

Barken Vatten & Återvinning AB har på uppdrag av kommunfullmäktige i Smedjebacken ansvar för 
den kommunala renhållningsskyldigheten och verksamheten som utförs genom det med Ludvika 
samägda driftbolaget WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (fortsättningsvis benämnt 
WBAB). 

För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering ska ägare av fastighet inom kommunen 
betala avgifter enligt denna taxa. 

 

Avfallstaxan är uppdelad i flera delar där följande ingår: 

Grundavgift Grundavgiften täcker kostnader för avfallsplanering,  
utveckling, administration och service. För hushållen ingår nyttjande 
av återvinningscentralen samt hantering av farligt avfall, batterier, 
vitvaror och elektronik. Verksamheter betalar extra för nyttjande av 
återvinningscentraler. 

Grundavgiften är indelad i olika kundkategorier (småhus, fritidshus, 
lägenhet, verksamhet helår och verksamhet säsong). Grundavgiftens 
storlek är baserad på kundkategoriernas beräknade nyttjandegrad 
av de tjänster som grundavgiften finansierar. 

Hämtnings- och  
behandlingsavgift 

Tömnings- och 
behandlingsavgift 

Hämtnings- och behandlingsavgiften täcker kostnader för att hämta 
och behandla kommunalt avfall och slam från hushåll och 
verksamheter. Avgiften beror på behållarlösning, storlek på 
behållare och hur ofta behållaren töms. 

Tömnings- och behandlingsavgiften täcker kostnader för att hämta 
och behandla slam från hushåll och verksamheter. Avgiften beror på 
anläggningens storlek. 

Tilläggstjänster Exempelvis extra hämtningar, hämtning av grovavfall, 
trädgårdsavfall eller en oförutsedd tjänst. 
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Kundkategorier 

Småhus 

Till ”Småhus” räknas en- och tvåfamiljshus som används som permanentbostad. 

Fritidshus 

Till ”Fritidshus” räknas hus som används för rekreation och inte är permanentbostad.  

Lägenhet  

Till ”Lägenhet” räknas flerfamiljshus med tre eller flera lägenheter eller tre eller flera småhus inom 
samma fastighet.  

Verksamhet helår 

Till ”Verksamhet helår” räknas exempelvis företag, butiker, kontor, skolor, restauranger, föreningar 
och hotell.  

Verksamhet säsong 

Till ”Verksamhet säsong” räknas säsongsbunden verksamhet. 

 

Abonnemangsavgifter och hämtningsförutsättningar 

Samtliga priser anges i avgiftsbilagan exklusive moms. 

Hämtningsintervall anges i avgiftsbilagan. 

På hämtningsdagen ska kärlet vara placerat vid tomtgräns mot hämtningsväg. Hämtning kan ske från 
klockan 6.00. 

För småhus sker hämtning av matavfall varannan vecka. För restavfall kan hämtning ske varannan 
vecka, var fjärde vecka eller fyra gånger per år. 

För fritidshus sker hämtning varannan vecka under sommarperiod från och med den 1 maj till och 
med den 30 september alternativt under hela året.  

 

Tilläggstjänster 

 

Dragväg 

För lägenhet och verksamhet (säsong och helår) debiteras dragväg per påbörjat 10-meters intervall från 
kärl till insamlingsfordon. 

 

Extrasäck för restavfall 

Hämtning av extrasäck vid ordinarie hämtning. Hämtning av extrasäck sker endast vid ordinarie 
tömning av kärlet innehållande restavfall. Extrasäck ska vara märkt ”Extra restavfall”. Extrasäcken 
placeras ovanpå kärlet. Kärlets lock ska vara stängt. Om extrasäcken hämtas utanför ordinarie tur 
tillkommer en framkörningsavgift. 

 

Extra hämtning (beställning) 
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Extra hämtning kan beställas mot extra avgift inom eller utanför ordinarie tur. Vid extra hämtning 
utanför ordinarie tur sker hämtning inom tre arbetsdagar. 

 

Byte av kärl 

För byte av kärl på kundens begäran debiteras en avgift för kärlkostnad och utkörning. Avgift debiteras 
inte om kärlet gått sönder vid tömning. Avgift för kärlet finns i prislistan. 

 

Oförutsedd tjänst 

I de fall tjänster utförs som inte finns upptagen i taxan på annan plats. 

 

Hämtning av grovavfall eller trädgårdsavfall  

Grovavfall (till exempel kasserade kyl- och frysskåp, spisar, möbler och emballage) samt 
trädgårdsavfall hämtas mot avgift efter beställning till WBAB:s kundservice. Förpacka avfallet i 
lämpliga behållare vid behov, märk tydligt med vad de innehåller och ställ ut vid farbar väg. 

 

 

Slam och latrin 

Slam från enskilda avloppsanläggningar (slamavskiljare, minireningsverk, slutna tankar) och 
fettavskiljare 

Tömning av enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska ske enligt föreskrifter om 
avfallshantering i Smedjebackens kommun.  

Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller 
manlucka ska vara av lätt material och får inte vara övertäckt när tömning ska ske. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

Vid särskilda behov som avviker från ovan, kan debitering för extra personal ske enligt avgiftsbilagan.  

Ordinarie körtur innebär önskad återkommande slamtömning med en intervall av minst en gång per 
år för slamavskiljare och minst vart tredje år år för sluten tank. Anmälan om ordinarie körtur ska ske 
till WBAB:s kundservice.  

Slamtömning som inte ingår i ordinarie körtur beställs via WBAB:s kundservice. Extra 
framkörningsavgift tillkommer (så kallad beställning). Tömning sker inom tre arbetsdagar. 

Akut tömning kan beställas via WBAB:s kundservice eller direkt av WBAB:s entreprenör. Med akut 
tömning menas tömning som måste utföras på samma dag som beställningen eller tömning utanför 
ordinarie arbetstid.  

Vid beställning och akut tömning tillkommer alltid tömningsavgift beroende på brunnstyp. 
Behandlingsavgift ingår i tömningsavgiften.  

Vid bomkörning, när hinder förekommer så att tömning inte kan ske och som WBAB eller WBAB:s 
entreprenör inte råder över debiteras särskild avgift. Efterföljande tömning betraktas som beställning. 

 

Latrin i engångsemballage 
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Hämtning sker efter beställning till WBAB:s kundservice. Latrinkärlet ska vara märkt med gul dekal 
som utlämnas i samband med köp eller byte av latrinkärl för att det ska hämtas. På dekalen ska 
fastighetsbeteckning skrivas. 

Latrinkärl kan även köpas och lämnas vid någon återvinningscentralerna i Ludvika eller Smedjebackens 
kommuner. 

 

Allmänna bestämmelser 

Kärl och fyllnadsgrad  

Kärlet får inte fyllas mer än att locket lätt kan stängas.  

Kärlet får inte vara så tungt att det blir uppenbara svårigheter att hämta avfallet.  

För överfullt kärl vid enstaka tillfälle debiteras dubbel behandlings- och tömningsavgift. Vid 
återkommande överfullt kärl har WBAB rätt att ändra kundens abonnemang. 

Matavfall och restavfall ska paketeras. Matavfall ska vara lagt i matavfallspåse av papper. Det 
paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att inte avfallet kan spridas eller att olägenheter och 
arbetsmiljöproblem kan uppstå. 

 

 

Dela kärl  

Upp till fyra närliggande småhus och upp till sex närliggande fritidshus kan dela kärl. Dela kärl är bara 
möjligt vid samma hämtningsintervall. Kärl kan delas mellan: 

småhus + småhus  

småhus + fritidshus (helårshämtning) 

fritidshus + fritidshus (helårshämtning) 

fritidshus + fritidshus (säsongshämtning) 

För kund som delar kärl gäller följande; grundavgift + reducerad hämtnings- och behandlingsavgift. 
Faktura skickas separat till de kunder som delar kärl.  

 

Hemkompost 

Fastighetsägaren kan efter godkännande av Miljö- och byggnadsnämnden ha en hemkompost för 
matavfall. För mer information, se föreskrifter om avfallshantering för Smedjebackens kommun. 

 

Uppehåll i hämtning 

För hushåll med uppehåll i hämtning debiteras grundavgiften för aktuellt abonnemang. 

 

Betalning 

Avgiftsskyldighet gäller för samtliga fastighetsägare. Med fastighetsägare avses den som är 
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. 
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Betalning av avgifter enligt denna taxa sker till WBAB som fakturerar på uppdrag av 
anläggningsbolaget Barken Vatten & Återvinning AB.  

Fastighetsägaren är skyldig att uppge rätt uppgifter för debitering. Vid påträffande av fel uppgifter 
debiteras fastighetsägaren tre år tillbaka i tiden enligt preskriptionslagen. 

Betalas debiterat belopp inte inom föreskriven tid, erläggs dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från 
räkningens förfallodag tills dess betalning sker. Utöver detta tillkommer kravavgifter. 

 

Förändringar i abonnemang 

Förändringar av löpande abonnemang ska ske skriftligen till WBAB:s kundservice minst 14 dagar i 
förväg.  

 

Ändring av taxor och avgifter 

Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige i Smedjebacken kommun. 
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Avfallstaxa för Smedjebackens kommun 2023 – avgiftsbilaga 

Antagen av kommunfullmäktige den X november 2022, § XX. 

Gäller från och med den 1 januari 2023. 

Avgifterna i avfallstaxan för år 2023 redovisas inklusive moms. 

 

Barken Vatten & Återvinning AB har på uppdrag av kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun 
ansvar för den kommunala renhållningsskyldigheten och verksamheten utförs genom det med Ludvika 
samägda driftbolaget WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (fortsättningsvis benämnt 
WBAB). 

 

Abonnemangsavgifter 

Småhus Avgift kronor/år (exkl. moms) 

Grundavgift 1 188,80 

Hämtnings- och  
behandlingsavgift 

Restavfall 190 liter kärl, 
hämtning varannan vecka 

1 353,60 

Restavfall 190 liter kärl, 
hämtning var fjärde vecka 

766,40 

Restavfall 190 liter kärl, 
hämtning fyra gånger per år 

360,80 

Matavfall 140 liter kärl, 
hämtning varannan vecka 

1 642,40 

 

 

Fritidshus Avgift kronor/år (exkl. moms) 

Grundavgift 832,00 

Hämtnings- och  
behandlingsavgift 

Säsongshämtning 
1 maj-30 september 

Restavfall 190 liter kärl, 
hämtning varannan vecka 

748,00 

Matavfall 140 liter kärl, 
hämtning varannan vecka 

757,60 
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Hämtnings- och  
behandlingsavgift 

Helårshämtning 

Restavfall 190 liter kärl, 
hämtning varannan vecka 

1 353,60 

Matavfall 140 liter kärl, 
hämtning varannan vecka 

1 642,40 

 

 

Gemensamt hämtställe 

Småhus Avgift kronor/år (exkl. moms) 

Grundavgift 1 188,80 

Hämtnings- och behandlingsavgift 1 353,60 

 

 

Fritidshus  Avgift kronor/år (exkl. moms) 

Grundavgift 832,00 

Hämtnings- och behandlingsavgift 

Säsongshämtning 1 maj-30 september 

605,60 

Hämtnings- och behandlingsavgift 

Helårshämtning 

1 353,60 

 

 

Dela kärl  

Upp till fyra närliggande småhus och upp till sex närliggande fritidshus kan dela kärl. Dela kärl är bara 
möjligt vid samma hämtningsintervall.  

Kärl kan delas mellan: 

småhus + småhus  

småhus + fritidshus (helårshämtning) 

fritidshus + fritidshus (helårshämtning) 

fritidshus + fritidshus (säsongshämtning) 

Faktura skickas separat till de som delar kärl.  

”Delar två” innebär att två fastigheter delar ett kärl och så vidare.  
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Småhus Avgift kronor/år (exkl. moms) 

Grundavgift 1 188,80 

Hämtnings- och  
behandlingsavgift 

Hämtning varannan 
vecka 

Restavfall 190 liter kärl, delar två 676,80 

Restavfall 190 liter kärl, delar tre 451,20 

Restavfall 190 liter kärl, delar fyra 336,80 

Matavfall 140 liter kärl, delar två 821,60 

Matavfall 140 liter kärl, delar tre 548,00 

Matavfall 140 liter kärl, delar fyra 411,20 

Hämtnings- och  
behandlingsavgift 

Hämtning var fjärde 
vecka 

Restavfall 190 liter kärl, delar två 383,20 

Restavfall 190 liter kärl, delar tre 255,20 

Restavfall 190 liter kärl, delar fyra 192,00 

 

Fritidshus Avgift kronor/år (exkl. moms) 

Grundavgift 832,00 

Hämtnings- och  
behandlingsavgift 

Hämtning varannan 
vecka 

Säsongshämtning 
1 maj-30 september 

Restavfall 190 liter kärl, delar två 373,60 

Restavfall 190 liter kärl, delar tre 249,60 

Restavfall 190 liter kärl, delar fyra 187,20 

Restavfall 190 liter kärl, delar fem 150,40 

Restavfall 190 liter kärl, delar sex 124,80 

Matavfall 140 liter kärl, delar två 379,20 

Matavfall 140 liter kärl, delar tre 252,80 
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Matavfall 140 liter kärl, delar fyra 189,60 

Hämtnings- och  
behandlingsavgift 

Hämtning varannan 
vecka 

Helårshämtning 

Restavfall 190 liter kärl, delar två 676,80 

Restavfall 190 liter kärl, delar tre 451,20 

Restavfall 190 liter kärl, delar fyra 336,80 

Matavfall 140 liter kärl, delar två 821,60 

Matavfall 140 liter kärl, delar tre 548,00 

Matavfall 140 liter kärl, delar fyra 411,20 

 

Flerbostadshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar – kärl 

Helårshämtning  Avgift kronor/år (exkl. moms) 

Grundavgift  Per lägenhet och år 713,60 

Hämtnings- och 
behandlingsavgift 

Hämtning var  
fjärde vecka  

Restavfall 660 liter 2 773,60 

Hämtning  
varannan vecka 

Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 660 liter 

1 642,40 

1 353,60 

5 511,20 

Hämtning  
1 gång/vecka 

Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 370 liter 

Restavfall 660 liter 

3 305,60 

2 706,40 

10 989,60 

11 096,00 

Hämtning 
2 gånger/vecka 

Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 660 liter 

6 611,20 

5 414,40 

22 191,20 

Hämtning  
3 gånger/vecka 

Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 660 liter 

9 852,00 

8 121,60 

33 287,20 
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Tilläggstjänster – flerbostadshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar 

Dragväg – uppmätt i meter Avgift kronor/kärl och hämtningstillfälle 
(exkl. moms) 

Per börjat 10-meters intervall 32,80 

 

Flerbostadshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar – annan 
behållarlösning än kärl 

Bottentömmande behållare Avgift kronor/år (exkl. moms) 

Grundavgift  Per lägenhet och år 713,60 

Avfallsfraktion Volym, m³ Avgift, kronor/tömning (exkl. moms) 

Restavfall 0,2-1 

1,1-3 

3,1-5 

324,00 kronor exklusive insatssäck 

647,20 kronor exklusive insatssäck 

1 063,20 kronor exklusive insatssäck 

Matavfall 0,2-0,5 

0,51-1 

198,40 kronor exklusive insatssäck 

396,00 kronor exklusive insatssäck 

 

Företag och verksamheter – kärl  

Helårshämtning Avgift kronor/år (exkl. moms) 

Grundavgift  713,60 

Hämtnings- och 
behandlings- 
avgift 

Helårshämtning 

Hämtning var  
fjärde vecka 

Restavfall 660 liter 2 773,60 

Hämtning  
varannan vecka 

Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 660 liter 

1 642,40 

1 353,60 

5 511,20 

Hämtning 1 
gång/vecka 

Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 370 liter 

Restavfall 660 liter 

3 305,60 

2 706,40 

10 989,60 

11 096,00 
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Hämtning  
2 gånger/vecka 

Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 660 liter 

6 611,20 

5 414,40 

22 191,20 

Hämtning 3 
gånger/vecka* 

Matavfall 140 liter 

Restavfall 660 liter 

9 852,00 

33 287,20 

 

Säsongshämtning  Avgift kronor/år (exkl. moms) 

Grundavgift  356,00 

Hämtnings- och 
behandlings- 
avgift 

Säsongshämtning 

Hämtning var 
fjärde vecka 

Restavfall 660 liter 1 386,40 

Hämtning  
varannan vecka 

Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 660 liter 

821,60 

676,80 

2 756,00 

Tömning  
1 gång/vecka 

Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 370 liter 

Restavfall 660 liter 

1 653,60 

1 353,60 

5 495,20 

5 548,80 

Tömning  
2 gånger/vecka 

Matavfall 140 liter 

Restavfall 190 liter 

Restavfall 660 liter 

3 305,60 

2 707,20 

11 096,00 

Tömning 3 
gånger/vecka* 

Matavfall 140 liter 

Restavfall 660 liter 

4 926,40 

16 644,00 

 

Tilläggstjänster – företag och verksamheter  

Dragväg – uppmätt i meter Avgift kronor/kärl och hämtningstillfälle 
(exkl. moms) 

Per börjat 10-meters intervall 32,80 

 

 

 

 



 
WBAB Avfallstaxa för Smedjebackens kommun 2023 – avgiftsbilaga 

 
 

Sida 

7(9) 

 
 

 

Företag och verksamheter – annan behållarlösning än kärl  

Bottentömmande behållare Avgift kronor/år (exkl. moms) 

Grundavgift 713,60 

Avfallsfraktion Volym, m³ Avgift kronor/tömning (exkl. moms) 

Restavfall 

Helårshämtning 

0,2-1 

1,1-3 

3,1-5 

324,00 kronor exklusive insatssäck 

647,20 kronor exklusive insatssäck 

1 063,20 kronor exklusive insatssäck 

Matavfall 

Helårshämtning 

0,2-0,5 

0,51-1 

198,40 kronor exklusive insatssäck 

396,00 kronor exklusive insatssäck 

 

 

 

 

Tilläggstjänster 

Extrasäck för restavfall (upp till 160 liter) 

Hämtning inom ordinarie tur  

93,60 kronor/säck (exkl. moms) 

Hämtningsavgift vid extra hämtning 

Hämtning inom eller utanför ordinarie tur 
 

Matavfall kärl 140 liter 

Restavfall kärl 190 liter 

Restavfall kärl 370 liter 

Restavfall kärl 660 liter 

Extra hämtning per m³ 

 

 
 

70,40 kronor/kärl (exkl. moms) 

52,00 kronor/kärl (exkl. moms) 

210,40 kronor/kärl (exkl. moms) 

211,20 kronor/kärl (exkl. moms) 

382,40 kronor/m³ (exkl. moms) 

Framkörningsavgift vid extra hämtning 
utanför ordinarie tur, hämtning inom tre 
arbetsdagar.  

Hämtningsavgift tillkommer 

1 004,00 kronor/gång (exkl. moms) 

Byte av kärl på kundens begäran 1 263,20 kronor/gång (exkl. moms) 
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Kärlkostnad tillkommer enligt prislista 

Oförutsedd tjänst som inte prissätts i taxan på 
annan plats. Maxvolym 1 m³* 

2 006,40 kronor/gång (exkl. moms) 

*Vid volym större än maxvolym multipliceras engångskostnaden med antal gånger större volymen är jämfört 
med maxvolymen.  

 

Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall  

Tjänsterna erbjuds till privata hushåll. 

Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall 1 263,20kronor/gång (exkl. moms) 

Grovavfall, för extra personal tillkommer 720,00 kronor/gång (exkl. moms) 

 

 

Slam och latrin 

Slam från slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar 

Slamavskiljare  

Slutna tankar 

Ordinarie tur 

Tömning av slamavskiljare 
minst en gång per år, BDT-
brunn minst vartannat år och 
sluten tank minst var tredje år. 

Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m³:  
1 552,80 kronor/tömning (exkl. moms) 

Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m³:  
2 369,60 kronor/tömning (exkl. moms) 

Tömnings- och behandlingsavgift, volymtillägg från 10,1 m3: 
395,20 kronor/m3 (exkl. moms) 

Tömnings- och behandlingsavgift BDT-brunn i samband med 
tömning av sluten tank: 752,80 kronor/tömning (exkl. moms) 

Tömnings- och behandlingsavgift enbart BDT-brunn:  
1 185,60 kronor/tömning (exkl. moms) 

Minireningsverk 

Ordinarie tur 

Tömning minst en gång per år. 

Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m³:  
1 800,80 kronor/tömning (exkl. moms) 

Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m³:  
2 410,40 kronor/tömning (exkl. moms) 

Fosforfällor 

Hämtning av förbrukat 
material från fosforfälla 

2 900,00 kr kronor/gång (exkl. moms) 
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Vid beställning utanför 
ordinarie tur, tömning inom 
tre arbetsdagar 

Tömningsavgift tillkommer 

958,40 kronor/gång (exkl. moms) 

Akutavgift  

Tömning utanför ordinarie 
arbetstid eller vid tömning 
samma dag som beställning 

Tömningsavgift tillkommer 

2 465,60 kronor/gång (exkl. moms) 

För extra personal tillkommer 624,00 kronor/gång (exkl. moms) 

Bomkörning Tömning som inte kan utföras och renhållaren inte råder 
över: 580,00 kronor/gång (exkl. moms) 

 

 

Latrin 

Latrin Behållare inklusive hämtning och behandling:  
1 844,80 kronor/behållare (exkl. moms)                         

Latrin Behållare lämnad vid återvinningscentral, inklusive 
behandling: 273,60 kronor/behållare (exkl. moms)  

 

 

Fettavskiljare 

Fettavskiljare 

Ordinarie tur 

 

Tömnings- och behandlingsavgift upp till 
1,0 m3: 2 084,80 kronor/tömning (exkl. moms) 

Volymtillägg för ytterligare m3: 981,60 kronor/m³ (exkl. 
moms) 

Vid beställning utanför 
ordinarie tur, tömning inom 
tre arbetsdagar 

Tömningsavgift tillkommer  

958,40 kronor/gång (exkl. moms) 
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§ 159 Dnr 2022/00459  

VA-taxa 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. VA-taxa för år 2023 antas. 

2. Taxan gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Barken Vatten & Återvinning AB beslöt 2022-09-30 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till va-taxa för år 2023. Taxan gäller 

från och med den 1 januari 2023 och tillsvidare. 

Taxehöjning föreslås av VA-taxan med 19 %. Det är brukningsavgifterna 

som föreslås höjas. Anläggningsavgifterna föreslås vara oförändrade. 

Anledning till höjningen är: 

- Förväntade ökningar på elkostnader  

- Ökade kostnader på grund av ökande marknadsräntor  

- Höjda prisnivåer på markarbeten och andra entreprenader  

- Höjda priser på va-material och kemikalier  

- Löneökningar på befintlig personalstyrka 

_____ 

Beslutsunderlag 

VA-taxa 2023 med prisbilaga 

Arbetsutskottet 2022-10-25 § 97 

 

 



 

 

2022-10-11 

 
 

Taxa för Barken Vatten & Återvinning ABs allmänna vatten- & 

avloppsanläggningar fr.o.m. 1 januari 2023 
 

Antagen av kommunfullmäktige i Smedjebacken  

 
§ 1 

Till täckande av nödvändiga kostnader för Barken Vatten & Återvinning AB, nedan kallad huvudman 

för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar skall ägare av fastighet inom 

anläggningarnas verksamhetsområden och annan som enligt 2 och 4 §§ vattentjänstlagen(Lagen om 

allmänna vattentjänster,SFS2006:412) jämställes med fastighetsägare, betala avgifter enligt denna 

taxa. 

 

§ 2 

Avgifterna utgörs dels av anläggningsavgifter, dels brukningsavgifter. 

§ 3 

Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, obebyggd fastighet och annan fastighet. 

Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 

Med annan fastighet avses fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att 

bebyggas till övervägande del kontors-, affärs-, hantverks-, industri-, skol-, sjukhus- eller därmed 

jämförligt ändamål. 

Bebyggd fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen icke brukas, räknas som obebyggd 

fastighet med de undantag som kan följa av § 14 mom 3. 

§ 4 

Mom 1 

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål. 

V - vattenförsörjning till fastighet 

S - spillvattenavlopp från fastighet 

D - dag- och dränvattenavlopp från fastighet 



 

 

Mom 2 
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och D inträder när va-verket upprättat 

förbindelsepunkt för ändamålet och upprättat fastighetsägaren därom. Härvid förutsätts att samtliga 

i 9 § första stycket va-lagen angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

(Tills vidare utgår ej avgifter för ändamål D). 

1. ANLÄGGNINGSAVGIFTER 

§ 5 

Mom 1 

För bostadsfastighet skall anläggningsavgiften vid avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna 

ändamål utgå med: 

a) en grundavgift per anslutning 109 000 kronor 

b) en avgift per lägenhet    15 000 kronor 

Mom 2 

För fastighet, som vid tillbyggnad eller nybyggnad ökar antalet lägenheter skall tilläggsavgift erläggas. 

Mom 3 

Uppförs helt ny bebyggelse på fastighet som bildats av förut bebyggda fastigheter eller delar av, och 
har därvid nybebyggelsen föregåtts av sådan stads- eller byggnadsplaneändring som medfört att den 
tidigare fastighetsindelningen blivit väsentligt omändrad samt har dessutom, på grund av 
planändringen, den ändrade fastighetsindelningen eller nybebyggelsen, va-ledningsnätet måst 
byggas om och nya förbindelsepunkter upprättas, utgår för den nybildade fastigheten oreducerade 
avgifter enligt vad i denna paragraf föreskrivs. 
 
§ 6 

Mom 1 

För annan fastighet skall anläggningsavgiften vid avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna 

ändamål utgå med: 

a) en grundavgift per anslutning 53 000 kronor 

b) en avgift per m² tomtyta   23 kronor 

Mom 2 

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 

som huvudmannen godkänner. 

Tomtyta överstigande 5.000m² men ej överstigande 10.000 m² reduceras med 25% och tomtyta 

överstigande 10.000 m² med 40%. 

Mom 3 



 

 

Utöver den i mom 2 angivna reduktionen äger huvudmannen medge reduktion av avgiftspliktig 

tomtyta för fastighet, om fastigheten har så stor areal och är så belägen att huvudmannens kostnad 

för det lokala va-nätet i förhållande till fastighetens areal är väsentligt lägre än för fastigheter inom 

verksamhetsområdet i allmänhet. 

Huvudmannen äger medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för sådan del av fastighets 

areal som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Mom 4 

Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas tilläggsavgift enligt mom 1 b för tillkommande tomtyta. 

Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall iakttas reduktionsreglerna i mom 3. 

Mom 5 

Uppföres helt ny bebyggelse på fastighet som bildats av förut bebyggda fastigheter eller delar därav, 

och har därvid nybebyggelsen föregåtts av sådan stads- eller byggnadsplaneändring som medfört att 

den tidigare fastighetsindelningen blivit omändrad samt har dessutom, på grund av planändringen, 

den ändrade fastighetsindelningen eller nybebyggelsen, va-ledningsnätet måst byggas om och nya 

förbindelsepunkter upprättas, skall för den nybildade fastigheten erläggs avgifter helt i enlighet med 

vad i denna paragraf  föreskrivs. 

§ 7 

För obebyggd fastighet, som enligt stadsplan eller byggnadsplan är avsedd för bebyggande, liksom 

för bebyggd fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen icke brukas, erlägges avgifter enligt § 

5 mom 1 a och 1 b eller § 6 mom 1. 

§ 8 

Mom 1 

Föreligger avgiftsskyldighet endast för ett av ändamålen V och S erlägges avgift enligt § 5 mom 1 eller 

§ 6 mom 1 med följande procentsats. 

Ändamål för vilket avgifts skyldighet föreligger. Avgift i procent samt exempel kr 

V 70 % (Enbart V inkl. moms = 108 500 kr)  

S 90 % (Enbart S inkl. moms = 139 500 kr) 

V+S 100% (Både V+ S inkl. moms = 155 000 kr) 

Mom 2 

Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighet ej tidigare förelegat, skall 
tilläggsavgift motsvarande åtnjuten reduktion erläggas jämte förekommande fall ersättning för va-
verkets merkostnad till följd av att avgiftsskyldighet på grund av fastighetsägarens önskemål eller 
åtgärd inträtt vid olika tidpunkter för olika ändamål. 
 
§ 9 



 

 

Mom 1 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgift enligt § 5 - 8 eller tilläggsavgift 

enligt § 5 mom 4 och § 6 mom 5 enligt ovan angivna grunder eller är, på grund av bebyggelsens 

lokalisering, terräng- eller markförhållandena eller andra omständigheter, kostnaden för att bereda 

fastigheten möjlighet att bruka anläggningen avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom 

verksamhetsområdet i allmänhet, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren 

eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. Erfordras vid anslutning av fastighet till den allmänna 

vatten- och avloppsanläggningen särskilda anordningar  (t ex pumpanläggningar) eller djupare 

förläggning av va-ledningar, äger huvudmannen jämväl i sådant fall enligt ovan avgivet lagrum träffa 

avtal om ersättning utöver ovan angivna anläggningsavgifter. 

Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs skall iakttas de principer om täckning av 

nödvändiga kostnader och om kostnadsfördelning som ligger till grund för denna anläggningstaxa. 

Mom 2 

Grundavgift enligt § 5 mom 1 eller § 6 mom 1 förutsätts att servisledningar av va-verket utförts fram 

till förbindelspunkter för fastighet i samband med utförande av ledning i gatan eller väg. I andra fall 

påförs fastighetsägaren efter huvudmannens bestämmande den merkostnad för servisernas 

utförande som uppkommer till följd av att de utförts senare. 

§ 10 

Sedan avgiftsskyldighet inträtt enligt § 4 mom 2, skall anläggningsavgift enligt § 5 - 9 betalas inom tid 

som huvudmannen anger i räkningen. 

Uppgår anläggningsavgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska 

bärkraft och övriga omständigheter, skall om fastighetens ägare begär det samt godtagbar säkerhet 

ställs, avgiften jämte ränta på obetalt belopp fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, högst tio 

år. Ränta skall erläggas enligt § 5 räntelagen (SFS 1975:635) på varje del av avgiften som förfaller till 

betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av 

avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt tredje stycket. 

Betalas icke debiterat belopp inom tid som anges på räkningen skall dröjsmålsränta erläggas enligt 6 

§ räntelagen från dagen för anfordran. 

Avgiftsskyldigheten enligt § 5 mom 3 eller § 6 mom 4 föreligger, då byggnadslov för däri avsett 

ändrat förhållande meddelats eller sådant ändrat förhållande, t ex ökning av tomtyta, inträtt utan att 

byggnadslov erfordrats eller meddelats. 

Tilläggsavgift erlägges på tid som huvudmannen anger i räkning. Meddelar fastighetsägaren icke när 

det ändrade förhållandet inträtt, utgår ränta som i tredje stycket sägs för tiden från och med två 

månader efter det avgiftsskyldighet inträtt och till dess tilläggsavgiften betalas. 

  



 

 

§ 11 

Mom 1 

Om efter ansökan och särskilt medgivande av huvudmannen ledning utförts på annan sätt eller 

försetts med andra anordningar än vad huvudmannen funnit erforderligt eller extra servisledning 

anlagts skall fastighetsägare, som begärt arbetets utförande, förutom anläggningsavgift och 

tilläggsavgift enligt § 5 - 9, erlägga ersättning för den uppkomna merkostnaden. 

Mom 2 

Begär fastighetsägare att servisledning skall utföras i stället för och med annat läge än redan 

befintligt och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta 

den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den 

befintliga servisledningens ålder och skick. 

Mom 3 

Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan 

befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetsägarens del 

av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till 

den befintliga servisledningens ålder och skick. 

2. BRUKNINGSAVGIFTER 

§ 12 

Mom 1 

I fråga om fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen brukas, skall bruknings-avgift utgå med: 

a) en grundavgift per år 

1. för bostadsfastighet  4 019 kronor 

2. för flerfamiljshus per lägenhet 2 069 kronor 

b) en avgift per m³ levererat renvatten för 

V vattenförsörjning  15,07 kronor 

S spillvattenavlopp  15,07 kronor 

eller tillsammans  30,14 kronor 

Mom 2 

Mätare skall installeras där det är tekniskt möjligt. Det åligger fastighetsägaren att utföra och bekosta 
de anordningar som krävs för mätarinstallationen. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätaren 
ej skadas genom frost eller åverkan. Mätarens placering skall godkännas av huvudmannen. Mätaren 
tillhandahålls och installeras kostnadsfritt av huvudmannen. 
 



 

 

Därest tekniska möjligheter saknas, eller på grund av höga kostnader det ej är ekonomiskt 

försvarbart att installera vattenmätare, beräknas brukningsavgiften enligt mom 1 a + b till belopp 

motsvarande en normalförbrukning. 

Avgift per år och lägenhet med bad eller WC 8 812 kronor 

Avgift per år och lägenhet som saknar bad och WC 6 754 kronor 

§ 13 

Tillföres avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvattenmängden, 

skall avgift för spillvattenavlopp utgå efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad eller på annat sätt, varom 

överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller eljest efter 

huvudmannens uppskattning. 

Vad som ovan angivits får ej föranleda att brukningsavgift utgår med lägre sammanlagt belopp än 

vad som skulle gälla vid tillämpning av bestämmelserna i § 14. 

§ 14 

Mom 1 

Brukas icke den allmänna renvattenanläggningen för viss fastighet och föreligger ej avgiftsskyldighet 

för detta ändamål för fastigheten, beräknas avgiften enligt § 12 mom 2 och § 14 mom 4. 

Mom 2 

Brukas icke den allmänna spillvattenanläggningen för viss fastighet och föreligger ej avgiftsskyldighet 

för detta ändamål för fastigheten, tas inte ut avgift enligt § 12 mom 1 b S. 

Mom 3 

I fråga om fastighet för vilken avgiftsskyldighet föreligger utan att den allmänna va-anläggningen 

brukas för fastigheten, prövar huvudmannen i vad mån brukningsavgift skall utgå. 

Mom 4 

Utgår brukningsavgift enligt § 12 mom 2 erlägges avgifterna vid brukandet av endast renvatten- 

respektive spillvattenanläggningen med 60% respektive 40%. 

Mom 5 

I fråga om bebyggd fastighet, för vilken avgiftsskyldighet föreligger utan att den allmänna va-

anläggningen brukas för fastigheten, skall erläggas grundavgift enligt § 12 mom 1 a. 

Föreligger därvid avgiftsskyldighet endast för ett av ändamålen V och S, reduceras grundavgiften en 

enlighet med reglerna i mom 4. 

  



 

 

§ 15 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna brukningsavgift enligt de i § 12 - 24 angivna 

grunderna eller är huvudmannens kostnad för att låta den allmänna anläggningen brukas för 

fastigheten avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet - 

exempelvis på grund av att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter överstigande 

det normala hushållsspillvattnets -  får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren 

eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs skall iakttas de principer om täckning av 

nödvändiga kostnader och om kostnadsfördelning som ligger till grund för denna brukningstaxa. 

§ 16 

Mom 1 

Brukningsavgift enligt § 12 debiteras i månadersperioder i efterskott på grundval av enligt mätning 

förbrukad renvattenmängd eller annan grund som anges i § 13. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning icke för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske 

på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse, uthyrning e d. 

Betalas icke debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, utgår dröjsmålsränta enligt § 10 tredje 

stycket. 

§ 17 

Mom 1 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företaga åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 

hans brukande av anläggningen i vissa fall eller avseende eller har särskild åtgärd eljest påkallats på 

grund av fastighetens va-förhållanden, påförs brukningsavgift med hänsyn till huvudmannens 

kostnader för åtgärden. 

Mom 2 

Har fastighet med stöd av §43 vattentjänstlagen avstängts från vattentillförsel påförs fastighetens 

ägare huvudmannens kostnader för avstängning och återinkoppling. 

3. INDEXREGLERING 

§ 18 

Anläggningsavgifterna enligt § 5 - 7 samt brukningsavgifterna enligt § 12 är baserade på prisnivån vid 

tidpunkt för taxans ikraftträdande. 

Barken Vatten & Återvinning AB och dess styrelse äger rätt att reglera avgifterna efter ändringar i 

prisnivån. Sådan reglering får ske högst en gång per år, varvid anläggningsavgifterna skall regleras 



 

 

efter Statistiska Centralbyrån, SCB, fastställda indexavtal för va-entreprenader grupp I:E och 

bruknings-avgifter enligt av SCB fastställda konsumentprisindex. 

4. TAXANS INFÖRANDE 

§ 19 

Denna taxa tillämpas från 1 januari 2023 

5. MERVÄRDESSKATT 

§ 20 

Till avgifter enligt denna taxa kommer vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt och annan liknande 

skatt kan tas ut av stat eller kommun. 



VA-TAXA  2023 tariffer
Förslag höjning 19 %

Barkens styrelse     KF ………. VA-TAXA 2023 VA-TAXA 2023

Fast avgift Rörlig avg. Fast avgift Rörlig avg.

TAXA EDP BENÄMNING kr/år kr/m3 kr/år kr/m3

BYGGVAFAST Vatten/Avlopp fast avgift bygg 4019 5024

VA-ANSLUTNING VA-anslutning framdragen (ej inkopplad) 1754 2193

VASMÅHUS Vatten/Avlopp småhus med mätare 4019 30,14 5024 37,68

EXTMÄTPLATS Vatten/Avlopp extra mätarplats 1079 30,14 1349 37,68

VARÖRLSMÅHUS Vatten/Avlopp rörlig avgift småhus  30,14  37,68

FLERAFÖRBPUNKT Vatten/Avlopp extra förbindelsepunkt 2412 30,14 3015 37,68

VAFLERFAM Vatten/Avlopp flerfamiljshus med mätare 2069 30,14 2586 37,68

VARÖRLIGFLERFAM Vatten/Avlopp rörlig avgift flerfamiljshus  30,14  37,68

VASMÅHUSFAST Vatten/Avlopp småhus fast avgift 8812  11015

VAFLERFAMFAST Vatten/Avlopp flerfamiljshus fast avgift 8812 11015

VAINDUSTRI Vatten/Avlopp industri med mätare 4020 30,14 5025 37,68

VARÖRLIGIND Vatten/Avlopp rörlig avgift industri 30,14  37,68

VAFASTEJWC Vatten/Avlopp fast avgift, ej WC 6754 8443

VOVAKO Vatten OVAKO  12,48  15,60

VINDUSTRI Vatten industri med mätare 2412 15,07 3015 18,84

VATTENPOST Vattenpost fast avgift 3934 4918

VATTENPOSTFLER Vattenpost flera fast avgift 3934 4918

VRÖRLIG Vatten rörlig avgift industri  15,07  18,84

KÖKSAVLOPPFAST Köksavlopp fast avgift 2624 3280

AKYRKAN Avlopp kyrkan 134037 167546

ASMÅHUSFAST Avlopp småhus fast avgift 3525 4406

AFLERFAMFAST Avlopp flerfamiljshus fast avgift 3525 4406

ASMÅHUS Avlopp flerfamiljshus med mätare 1607 15,07 2009 18,84

V-ANSLUTNING V-anslutning framdragen 2412 3015

VGEMENSAMMÄT VAT 801 mätare flera fast avgift 2412 3015

VSMÅHUS Vatten småhus med mätare 2412 15,07 3015 18,84

VFLERFAM Vatten flerfamiljshus med mätare 1240 15,07 1550 18,84

VSMÅHUSFAST Vatten småhus fast avgift 5286 6608

DAGVLEDNING Rening dagvatten(rännstensbrunnar)reningsverk. 314062 392578

EGNAANL Egna anläggningar./reningsverk/pumpstationer m.m Ingen avgift . Ingen avgift .

Priser exkl.moms Priser inkl.moms
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§ 160 Dnr 2022/00405  

Avgift för besök vid familjerådgivningen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Egenavgiften för besök på familjerådgivningen i Smedjebacken 

fastställs till 150 kronor per samtal.    

2. Beslutet gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsnämnden beslöt 2022-09-15 att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta att egenavgiften för besök på 

Familjerådgivningen i Smedjebacken höjs med 50 kronor till 150 kronor per 

samtal för att få samma avgift som de övriga kommunerna som ingår i 

avtalet. 

Enligt socialtjänstlagen SoL 5 kap 3§ 2 stycket ska kommunerna sörja för att 

familjerådgivning kan erbjudas den som begär det. Enligt samma lag 5 kap 

3§ 3 stycket avses med familjerådgivning: en verksamhet som består av 

samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och 

familjer. Smedjebacken ingår i ett samverkansavtal med kommunerna 

Avesta, Säter Hedemora, Ludvika och Borlänge. Avtalet innebär i korthet att 

Borlänge kommun erbjuder familjerådgivningsverksamhet till 

samverkanskommunerna. Avtalet är sedan 2009 så ett nytt är utformat och 

skickas just nu runt i kommunerna för underskrift. De andra kommunerna 

har 150 kronro i egenavgift sedan flera år tillbaka men Smedjebacken har i 

dagsläget 100 kronor per samtal och en höjning med 50 kronor bör ske så att 

alla avtalskommunerna har samma taxa. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Familje- och utbildningsnämnden 2022-09-15 § 63 

Arbetsutskottet 2022-10-25 § 98 
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§ 63 Dnr 2022/00319  

Ändring av avgift för besök vid Familjerådgivningen 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

egenavgiften för besök på Familjerådgivningen i Smedjebacken höjs med  

50 kr till 150 kr/samtal för att få samma avgift som de övriga kommuner som 

ingår i avtalet.           

Ärendebeskrivning 

Enligt socialtjänstlagen SoL 5 kap 3§ 2 stycket skall kommunerna sörja för 

att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det. Enligt samma lag 5 

kap 3§ 3 stycket avses med familjerådgivning: en verksamhet som består av 

samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och 

familjer. 

Smedjebacken ingår i ett samverkansavtal med kommunerna Avesta, Säter 

Hedemora, Ludvika och Borlänge. Avtalet innebär i korthet att Borlänge 

kommun erbjuder familjerådgivningsverksamhet till 

samverkanskommunerna. Avtalet är sedan 2009 så ett nytt är utformat och 

skickas just nu runt i kommunerna för underskrift. De andra kommunerna 

har 150 kr i egenavgift sedan flera år tillbaka men Smedjebacken har i 

dagsläget 100 kr /samtal och en höjning med 50 kr bör ske så att alla 

avtalskommunerna har samma taxa.      

      

Beslutsunderlag 

Fun Au´s beslut från 2022-09´8-18 § 106     

 

 



 

 
 

 
 
 

 
Familje- och utbildningsförvaltningen 
Jill Ekberg-Johansson,  
jill.ekberg-johansson@smedjebacken.se 

SKRIVELSE 
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Datum 

2022-08-08 
Referens 

FUN 2022/00319 

  

 

  

Ändring av avgift för besök vid Familjerådgivningen 

Förslag till beslut 

Familje- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

egenavgifterna för besök på Familjerådgivningen i Smedjebacken höjs med 

50 kr till 150 kr/samtal för att få samma avgift som de övriga kommuner som 

ingår i avtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt socialtjänstlagen SoL 5 kap 3§ 2 stycket skall kommunerna sörja för 

att familjerådgivning kan erbjuds den som begär det. Enligt samma lag 5 kap 

3§ 3 stycket avses med familjerådgivning: en verksamhet som består av 

samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och 

familjer. 

Smedjebacken ingår i ett samverkansavtal med kommunerna Avesta, Säter 

Hedemora, Ludvika och Borlänge. Avtalet innebär i korthet att Borlänge 

kommun erbjuder familjerådgivningsverksamhet till 

samverkanskommunerna. Avtalet är sedan 2009 så ett nytt är utformat och 

skickas just nu runt i kommunerna för underskrift. De andra kommunerna 

har 150 kr i egenavgift sedan flera år tillbaka men Smedjebacken har i 

dagsläget 100 kr /samtal och en höjning med 50 kr bör ske så att alla 

avtalskommunerna har samma taxa. 

 

 

Smedjebacken 2022-08-03 

Jill Ekberg Johansson 

IFO-chef 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-08 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 161 Dnr 2022/00464  

Avgifter för hunddagis 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Månadsavgiften för hund på hunddagis fastställs till 1700 kronor. 

2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga fastställs  

till 80 kronor per dag. 

3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis fastställs till 110 kronor  

per dag. 

4. Avgifterna gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden beslöt 2022-10-12 § 97 att föreslå kommunfullmäktige; 

- Den månatliga avgiften på hunddagis höjs från 1 600 kronor till  

1 700 kronor.  

- Avdrag på månadsavgift då hunddagis måste stängas föreslås höjas från 

75 kronor per dag till 80 kronor per dag. 

- Avgift för tillfällig vistelse på hunddagis föreslås höjas från 100 kronor 

per dag till 110 kronor per dag.    

Prishöjningen av avgifterna baseras på Prisindex Kommunal Verksamhet, 

PKV, framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden 2022-10-12 § 97 

Arbetsutskottet 2022-10-25 § 99 
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§ 95 Dnr 2022/00123  

Avgifter för hunddagis 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar enligt följande och lämnar ärendet vidare till 

kommunfullmäktige: 

1. Månadsavgiften för hund på hunddagis fastställs till 1700 kronor från och 

med den 1 januari 2023 och tills nytt beslut tas. 

2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga fastställs till 80 

kronor per dag tills nytt beslut tas. 

3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis fastställs till 110 kronor per 

dag tills nytt beslut tas. 

Ärendebeskrivning 

De gällande avgifterna för hunddagis år 2022: 

1. 1 600 kronor per månad för hund på hunddagis. 

2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga, 75 kronor per 

dag. 

3. Tillfällig vistelse på hunddagis, 100 kronor per dag. 

Den månatliga avgiften föreslås höjas till 1 700 kronor. Avdrag på 

månadsavgift då hunddagis måste stängas föreslås höjas till 80 kronor per 

dag och avgift för tillfällig vistelse på hunddagis föreslås höjas till 110 

kronor per dag.     

Prishöjningen av avgifterna baseras på Prisindex Kommunal Verksamhet, 

PKV, framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Prisindexet 

baseras på att priserna för löner, material, tjänster och köpt verksamhet 

viktas till ett genomsnittligt pris och uppdateras vid varje ny 

skatteunderlagsprognos. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare 2022-09-21. 

Information om avgifter, förvaltningsekonom 2022-10-12. 
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§ 162 Dnr 2022/00468  

Avgift hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivå 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Avgifter för hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivå fastställs till: 

1. Hembesök för personer under 20 år fastställs till 0 kronor. 

2. Hembesök för personer över 20 år av sjuksköterska, arbetsterapeut eller 

sjukgymnast på delegation fastställs följa regionens avgifter, för 

närvarande 200 kronor.  

3. Uteblivet besök debiteras med 300 kronor samt 50 kronor i 

faktureringsavgift. 

4. Tidssamordnade besök med exempelvis läkare fastställs följa regionens 

avgifter, för närvarande 200 kronor.  

5. Högkostnadsskydd vid enstaka hembesök samt kontinuerliga hembesök 

utan andra pågående hemtjänstinsatser fastställs till 600 kronor per 

månad. 

6. Den som har hemtjänstinsatser som även är i behov av hemsjukvård 

betalar maximalt efter kommunens maxtaxa för hemtjänstinsatser. 

7. Vid flera behandlingar samma dag debiteras enbart ett besök. 

Konsultation vid sjukvårdande behandling sker utan uttag av avgift. 

Endast en avgift tas ut då flera i samma familj får vård i hemmet vid 

samma tillfälle.  

8. Beslutet gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden beslöt 2022-10-12 § 96 att föreslå kommunfullmäktige 

fastställa avgifter för hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivå;  

1. Hembesök för personer under 20 år fastställs till 0 kronor. 

2. Hembesök för personer över 20 år av sjuksköterska, arbetsterapeut eller 

sjukgymnast på delegation fastställs följa regionens avgifter, för 

närvarande 200 kronor.  

3. Uteblivet besök debiteras med 300 kronor samt 50 kronor i 

faktureringsavgift. 

4. Tidssamordnade besök med exempelvis läkare fastställs följa regionens 

avgifter, för närvarande 200 kronor.  
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5. Högkostnadsskydd vid enstaka hembesök samt kontinuerliga hembesök 

utan andra pågående hemtjänstinsatser fastställs till 600 kronor per 

månad. 

6. Den som har hemtjänstinsatser som även är i behov av hemsjukvård 

betalar maximalt efter kommunens maxtaxa för hemtjänstinsatser. 

7. Vid flera behandlingar samma dag debiteras enbart ett besök. 

Konsultation vid sjukvårdande behandling sker utan uttag av avgift. 

Endast en avgift tas ut då flera i samma familj får vård i hemmet vid 

samma tillfälle. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden 2022-10-12 § 97 

Arbetsutskottet 2022-10-25 § 101 
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§ 163 Dnr 2022/00466  

Avgifter matabonnemang och matlådor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Priset för helt matabonnemang fastställs till 3 802 kronor per månad.  

2. Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde 

fastställs till 70 kronor per portion. 

1. Avgifterna gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden beslöt 2022-10-12 § 97 att föreslå kommunfullmäktige  

att priset för helt matabonnemang höjs från 3 520 kronor per månad till  

3 802 kronor per månad, samt att priset för färdiglagad mat som distribueras 

hem till den enskilde höjs från 65 kronor per portion till 70 kr per portion. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden 2022-10-12 § 97 

Arbetsutskottet 2022-10-25 § 102 
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§ 164 Dnr 2022/00450  

Taxor räddningstjänsten 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa för räddningstjänstens tjänster fastställs.  

1. Avgifterna gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Räddningschefen har utarbetat förslag till revidering av avgifter för 

räddningstjänstens tjänster, utbildning, tillsyn och automatlarm. Avgifterna 

har justerats genom anpassning till gällande lönenivåer och kostnader för 

utrustning och lokaler. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Räddningschefens tjänsteskrivelse 

Taxor räddningstjänsten 

Samhällsbyggnadsutskottet 2022-10-25 § 79 
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TAXOR RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

fr.o.m. 2023-01-01 

Antagen av Kommunfullmäktige  



   Sida 2 av 2 

 

Tjänst Pris exkl. moms 2023-01-01 

A Utbildning  

 - Grundläggande Brandskyddsutbildning– ca:2 timmar. (t ex brandskyddsteori, brandsläckare och brand i kläder praktik)  300:-/deltagare 

 - Brandskyddsutbildning– ca:4 timmar. (t ex SBA, brandskyddskontrollant)  450:-/deltagare 

 - Brandskyddsutbildning– ca:6 timmar. (t ex brandskyddsansvarig)  700:-/deltagare 

 - Hjärt- och lungräddning – ca:3 timmar.  375:-/deltagare 

 - Grundavgift – Förbrukningsmaterial ex. brandsläckare, samt material till HLR-dockor, lokal mm  1000:-/grupp 

  

B Tillsyn enl. LSO och LBE  

 - Grundbelopp för tillsyn  1 540:- 

 - Timdebitering vid tillsyn  770:-/tim 

  

C Larm, och anläggningsavgifter  

 - Felaktig alarmering av vaktstyrka via automatlarm   5 980:-/ larm 

 - Automatlarmsavtal mellan anläggningsägare och Räddningstjänsten Smedjebacken  1 100:-/år 

 - Anmälan ny automatlarmsanläggning  1 500:- 

 - Anmälan ägarbyte automatlarmsanläggning  750:- 

 - Kvartalsprovning av brandlarm och överföring till SOS Alarm AB  1200:-/år 

  

 
 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-08 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 165 Dnr 2022/00383  

Taxor 2023 fritid 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa vid uthyrning av kommunens idrottsanläggningar fastställs. 

2. Taxan gäller från 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsavdelningens förslag på uppdaterade avgifter 2023 utgår från 

kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22 § 67, gällande trappstegshyra.  

Trappstegshyran gäller seniorförening och är beräknad från år 2022 till år 

2025 och ger en ökning om 20 kr per timme och år. Höjning från 110 kr/tim 

till 130 kr/tim från 2021 till 2022 också vidare.  

2022 130 kr/tim 

2023 150 kr/tim 

2024 170 kr/tim 

2025 190 kr/tim.  

Avgifterna för idrottsanläggningarna för övriga föreningar/aktörer och 

arrangemang höjs i genomsnitt med 5 % och följer omvärldsanalys för 

kommuner i Dalarna. Ovakohallen följer en omvärldsanalys för ishallar i 

andra likvärdiga kommuner i Mellansverige. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Avgifter Idrottsanläggningar 2023 

Bilaga 2: Avgifter Barken Arena Gym 2023 

Bilaga 3: Intern taxa fritid 2023 
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Avgifter Hyra 2023

Lokaler/Idrottsanläggningar
Fritidsavdelningen Höjning enl. KS Beslut 2021 ca 15% Höjning ca. 3% från 2023

Ungdomsförening kr/tim Seniorförening kr/tim Pensionär + 65/tim Övriga kr/tim *2

Smedjehallen 

Skepp 1 0 150 0 260

Skepp 2 0 150 0 260

Badmintonbana 0 75 0 85

Bergahallen 

Helplan 0 150 0 260

Halvplan 0 75 0 130

Badmintonbana 0 75 0 85

Stegelbacken, Vinsbo & Vad

Hel hall 0 75 0 95

MH Fritidsgård

Festsal 0 140 0 260

Ovakohallen 

Match 0 150 0 565

Isbana 0 150 0 565

Match 0 150 0 565

Fotbollsplaner 

Gräsplan - 11 manna 0 150 0 310

Match 0 150 0 310

Gräsplan - 7 manna 0 110 0 155

Match 0 150 0 310

Aktivitetshallen 

Helplan 0 150 0 260

Halvplan 0 75 0 130

Badmintonbana 0 75 0 85

Övriga vardag/ lör-sön/storhelg kr/tim 

Barken Arena                      

Fotbollsplan 0 150 0          810/930/1125 5 % höjning 

Övervåning 0 0 0 105

Övriga arrangemang: 

Ovakohallen (ej säsong), Smedjehallen och Bergahallen gäller enhetstaxa 2120 kr/dag

Barken Arena 11370 kr/dag, exl. golv. Vid större evenemang inkl. golv lämnas offert på pris efter förfrågan. 

Avgifter är exl. städning, elektricitet och vaktmästartjänster, som inte är under ordinarie arbetstid. 

Hyra för grönytor t.ex. sportfältet 3545 kr/tillfälle. 

Tillfällig campinghyra vid arena 85 kr/dygn 

Omklädningsrum, då inte kommunens anläggning nyttjas, 50 kr/omklädningsrum 

Taxa för cirkus 2365 kr/tillfälle

*2 Vid deltagande från annan kommun än Smedjebacken och Ludvika.



 

Avgifter 2023

Barken Arena Gym
Fritidsavdelningen Höjning ca 2,5%

Barken Arena Gym

Månadskort vuxen 230

Månadskort pensionär/skolungdom 180

Årskort vuxen 2300 2 mån kostnadsfritt

Årskort pensionär/skolungdom 1800 2 mån kostnadsfritt



 
     2022-09-13 
  

Smedjebackens kommun  Fritidsenheten  777 81 Smedjebacken  E-post  siw.ostlund@smedjebacken.se 

Telefon: 0240-66 00 00  Telefax: 0240-66 05 18  Bankgiro:820-9538  Org.nr: SE2120002205  Säte Smedjebacken 

  

Avgifter hyra 2023  
Interntaxa  
Fritidsavdelningen Höjning ca 2,5 % 

  

    
    

Smedjehallen    

Skepp 1  100 

Skepp 2  100 

Badmintonbana  50 

    

Bergahallen    

Helplan  100 

Halvplan  50 

Badmintonbana  45 

    

Stegelbacken, Vinsbo & Vad   

Hel hall 50 

    

MH Fritidsgård   

Festsal 70 

    

Ovakohallen    

Isbana  100 

    

Fotbollsplaner    

Gräsplan - 11 manna 0 

Match  0 

Gräsplan - 7 manna  0 

Match  0 

    

Aktivitetshallen    

Helplan  100 

Halvplan  50 

Badmintonbana  45 

    

Barken Arena                         

Fotbollsplan 100 

Övervåning 0 
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§ 166 Dnr 2022/00403  

Lunchpris Gläntans och Hedgårdens restaurang 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Lunchpris för Gläntans och Hedgårdens restaurang fastställs till 75 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Kostenheten har ett behov av förändrat lunchpris för Gläntan och 

Hedgårdens restauranger med anledning av ökade transportkostnader, 

digitalisering av verksamheten samt livsmedelspriset på världsmarknaden 

som kostenheten inte kan påverka.  

Kostenheten föreslår att för Gläntans och Hedgårdens restaurangmatgäster 

bör kostnaden för lunchen höjas från 70 kr till 85 kr för att kunna möta 

restaurangens kostnader. Med en ökad kostnad ligger restaurangerna bättre i 

linje med de privata aktörer som finns på marknaden.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Kostchefens tjänsteskrivelse 
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§ 168 Dnr 2022/00441  

Sammanträdestider 2023 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträdestider för 2023 

fastställs.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2023 fastställs. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdestider för år 2023 har upprättats för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Ks arbetsutskott  
tisdagar 08:30 

Kommunstyrelse 
tisdagar 8:30 

Kommunfullmäktige 
måndagar 18:00 

 17 januari  

24 januari 7 februari 20 februari 

21 februari 7 mars  

21 mars 4 april 24 april 

25 april 9 maj  

30 maj budgetberedning 13 juni 26 juni 

29 augusti 12 september 25 september 

26 september 10 oktober  

31 oktober budgetberedning 14 november 27 november 

28 november 12 december (18 december) 

               

_____ 
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 Kommunfullmäktige 

Delgivningar  

Förslag till beslut 

Delgivningarna tas emot och läggs till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 

- Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2022-11-10 att utse ny ledamot och 

ersättare i kommunfullmäktige från och med den 10 november 2022 till 

och med den 14 oktober 2026.  
 

  Avgången ledamot: Joacim Lundgren (S) 

  Ny ledamot: Bengt Norrlén (S) 

  Ny ersättare: David Helsing (S) 

- Delårsrapport 2022 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel 

- Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2022-08-31 VBU 
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