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Styrmodellen i Tranemo kommun 

Kommunallagen 
I Kommunallagen (1991:900) regleras, på ett övergripande plan, att kommuner är mål-
styrda organisationer och att olika nivåer inom kommunen har olika roller i styrningen 
av verksamheten: 

• Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten. 

• Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksam-
heten. 

2004 infördes bestämmelser i Kommunallagen om mål med inriktning på god ekono-
misk hushållning: 

• För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av be-
tydelse för en god ekonomisk hushållning. 

 

Tranemo kommuns organisation 
Uppgiftsfördelningen mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och förvalt-
ningsorganisationen i Tranemo kommuns nya organisation från och med 2011 kan 
beskrivas enligt följande: 

• kommunfullmäktige fastställer vad som skall uppnås 

• kommunstyrelsen arbetar med frågor som handlar om vad skall göras 

• förvaltningsorganisationen besvarar frågan hur det skall göras 

Utgångspunkten för en ny politisk organisation för förnyelse och utveckling är en 
uppdelning i en strategisk nivå för långsiktig planering, programarbete mm och en 
verkställande nivå enligt nedanstående skiss: 

 

 
Strategisk nivå 

    

 

  

 

 

 
Verkställande nivå 

 

För dialog, samråd och samordning mellan den strategiska nivån, som är kommun-
fullmäktige, och den verkställande nivån, som är kommunstyrelsen med förvaltnings-

 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Politisk 
samordningsgrupp 
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organisationen, finns en politisk samordningsgrupp. Samordningsgruppen, som inte är 
ett beslutsorgan, består av presidierna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
tillsammans med kommunchefen.  

 

Vision, övergripande mål och strategisk plan 
De överordnade dokumenten i kommunens styrmodell är visionen för kommunen, de 
övergripande målen för kommunen och den strategiska planen för kommunen. 

I visionen för Tranemo kommun bör det målas upp en framtidsbild av det goda sam-
hälle som vi önskar uppnå, ungefär på det sätt som görs i visionen för Tranemo kom-
mun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna förverkliga visionen behöver den brytas ner i delmål och den behöver 
konkretiseras. Strukturen för kommunens verksamhetsstyrning innebär att de övergri-
pande målen bryts ner och konkretiseras i andra underordnade processer, med visio-
nen för kommunen som utgångspunkt. 

Utöver att det finns en tydlig och väl fungerande struktur på kommunens verksam-
hetsstyrning, så är det lika viktigt att de mål som formuleras är väsentliga och adekva-
ta så att de ger vägledning åt de människor i organisationen som arbetar för att målen 
ska uppnås. De mål som formuleras på olika nivåer måste också vara realistiska - dels 
från ett ekonomiskt perspektiv - men också naturligtvis ur andra aspekter. De konkre-
tiserade målen måste också vara utvärderingsbara och mätbara så att det är möjligt att 
följa upp om man nått framgång. 

Tranemo kommun är vårt naturliga val av bostadsort. Här bor vi i en 
naturskön kommun i storstadens närhet. Här finns ett boende som pas-
sar alla – oavsett om man vill bo i en större ort, på landsbygden eller 
sjönära. 
Vi bor i ett samhälle som jobbar för att vara ekologiskt, socialt och eko-
nomiskt hållbart, där vi känner oss friska och trygga i en bra välfärd. 
Hos oss är mångkulturen en tillgång eftersom vårt samhälle är öppet 
och generöst. 
Tranemo kommun har ett rikt förenings- och kulturliv. Kulturupplevelser 
är en viktig del av livet och fritiden är rik och varierad. Med stolthet lyf-
ter vi fram våra kulturskatter och turistmål. Kommunen, föreningarna 
och näringslivet har utvecklat en nära samverkan där ideella krafter och 
goda idéer tas tillvara – på det området är Tranemo kommun bland de 
bästa i Sverige. 
Välutbyggda kommunikationer skapar möjligheter för medborgare. Det 
är enkelt och stimulerande att driva företag i Tranemo kommun där 
grogrunden finns för ett växande näringsliv. 
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Vi verkar för en stark 
känsla av samhörighet. Vi skapar mötesplatser som möjliggör inflytande 
och delaktighet i hela kommunen. 
Närheten till varandra bygger relationer för framtiden. 
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En tydlig struktur för verksamhetsstyrningen i kommunen ska bidra till att de strate-
giska frågorna kommer högst upp på dagordningen. Strukturen ska innebära att det 
skapas ett ökat utrymme för politiken att ägna sig åt VAD-frågor 
- vad vill vi uppnå? 
- vad ska göras? 
 
Förvaltningens och verksamheternas uppgift är att ägna sig åt HUR-frågorna 
- hur ska vi göra det som har beslutats? 
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Övergripande struktur för styrprocessen i Tranemo kommun 
Bilden nedan sammanfattar hur den övergripande verksamhetsstyrningen i kommu-
nen är organiserad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I visionen för kommunen beskrivs en önskad framtidsbild för Tranemo kommun – ”ett 
samhälle att längta till”. Med utgångspunkt från visionen för kommunen (och med 
hänsyn till lagar, förordningar, nationella mål, policys, program och riktlinjer etc.) ut-
arbetas i början av varje mandatperiod övergripande mål och en strategisk plan för de 
kommande fyra åren. I den strategiska planen anges de mål som ska uppnås under 
perioden, det kan bland annat handla om delmål på vägen till förverkligande av visio-
nen för kommunen. 

Den strategiska planen utarbetas av en av kommunfullmäktige utsedd beredning. Ar-
betet med den strategiska planen sker med visionen för kommunen som en viktig ut-
gångspunkt. I samband med arbetet med den strategiska planen finns också möjlighet 
att ompröva visionen för kommunen om det anses angeläget. 

Visionen för kommunen och den strategiska planen utgör sedan, under den inneva-
rande mandatperioden, utgångspunkt för både långsiktiga planer, såsom översiktsplan 
och utvecklingsplaner, samt för mer kortsiktiga ettåriga verksamhetsplaner som finns 
med i det årliga budgetdokumentet.
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Planeringshjulet 
Kommunens arbete med analys, planering, genomförande och uppföljning kan beskrivas i ett planeringshjul: 

 

 
 
Planeringshjulet är ett ledningsverktyg för förtroendevalda och verksamhetsansvariga på alla nivåer.

•Strategisk plan 
•Vägledande budgetdebatt i KF 

(mars) 
•Planeringsdirektiv KS (juni) 

•Budget 
•Ekonomi, mål, kvalitet 
•KF november 

•Löpande verksamhet 
 

•Delårsrapporter 
•April 
•augusti 

•Nuläget 
•Omvärldsanalys 

 
•Dec-mars  

•Delårsrapporter 
•April 
•augusti 

 
•Årsredovisning 
•Ekonomi, mål, kvalitet 
•KF mars 

Uppföljning Analys 

Planering Genomförande 
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Regler för anslagsbindning i Tranemo kommun 
Regler för anslagsbindning i Tranemo kommun har fastställts av kommunfullmäktige 2011-06-20, § 
71. 

 

Driftbudget 
Kommunfullmäktige fastställer budgeten för nästkommande år. Medel anvisas per verk-
samhetsområde. För att nå de beslutade verksamhetsmålen kan medel komma att behöva 
omdisponeras inom den anvisade nettokostnadsramen. Kommunstyrelsen har därför rätt att, 
under löpande budgetår, omdisponera medel mellan verksamhetsområden. 

 

Investeringsbudget 
Kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudgeten innebär att medel anvisas per projekt. 
Utöver anvisade medel på projektnivå finns medel avsatta i en investeringspott. För ian-
språktagande av medel ur investeringspotten finns särskilda riktlinjer. 

 

Ombudgeteringar ska anmälas 
Beslut i kommunstyrelsen rörande ombudgeteringar mellan sektionerna ska anmälas till 
kommunfullmäktige. 
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Omvärldsanalys - övergripande 
Ekonomisk hållbarhet 

Vad händer? 

Hur påverkas senaste årets flyktingströmmar tidigare 
scenario om urbanisering Allt fler flyttar till ett fåtal väx-
ande regioner. Storstäderna växer och i kommunerna växer 
tätorten på bekostnad av landsbygden. Man kan se tydliga 
flyttmönster från inland till kust, från kust till storstad, och 
från storstad till utländsk storstad. Storstäderna växer och 
blir knutpunkter i det lokala nätverket. Det är inte längre 
tillgången till arbete som primärt styr var vi väljer att bo-
sätta oss. Människor söker sig i större utsträckning till 
attraktiva boendemiljöer. Och dit folk flyttar, där föds 
också fler barn och underlaget för en bred arbetsmarknad 
säkerställs. Det finns ingenting som talar för något annat 
än en fortsatt utveckling med inflyttning till och förtätning 
av våra större och medelstora städer och fortsatt befolk-
ningsminskning i glesbygd och mindre kommuner. Frågan 
är hur senaste årets flyktingström påverkar. Flyktingar har 
i stor utsträckning kommit till mindre kommuner, vilket 
inneburit att kommuner som tidigare haft tomma lägenhe-
ter har fyllt dessa. 

Vad innebär det för oss? 

Scb har i mars-2016 tagit fram en ny befolkningsprognos 
för Tranemo. Enligt den kommer Tranemo 2017-12-31 ha 
en befolkning på 11755 invånare. Den sista september 2016 
är Tranemos befolkning 11711 invånare. Prognosen beräk-
nar också att Tranemo år 2035 kommer att ha en befolkning 
på 12177 invånare. 

Siffrorna har naturligtvis en stor osäkerhetsnivå. Hur be-
folkningsutvecklingen blir i Tranemo beror i hög grad på 
hur kommunen lyckas med att integrera de många nyan-
lända som kommit under senaste åren. Ska vi få en positiv 
befolkningsutveckling måste vi få ut de nyanlända i arbete 
eller studier så fort som möjligt. I annat fall kommer de att 
flytta. Tranemo har stor brist på arbetskraft i flera yrkes-
grupper så ett tillskott behövs för att kunna hålla den ser-
vice mot invånarna som Tranemo vill ha. 

Konjunkturen Den svenska ekonomin utvecklades mycket 
starkt under 2015 med en ökning av BNP, bruttonational-
produkten med 3,8 %. Under första halvåret 2016 har ut-
vecklingen varit mer dämpad. Trots detta förväntas den 
svenska ekonomin att fortsätta utvecklas betydligt starkare 
än ekonomin i många andra länder. Sedan Sveriges kom-
muner och landsting, SKL prognos i april har antalet asyl-
sökande kraftigt sjunkit och även antal ensamkommande 
barn som kommer till Sverige har minskat. Detta påverkar 
den statliga och kommunala konsumtionen negativt. SKL 
räknar i sin oktoberprognos med en ökning av bruttona-
tionalprodukten, BNP 2016 med 3,2% och 2017 med 2,6%. 
För åren 2018 och 2019 förväntas en lägre tillväxttakt med 
2,1 % respektive 1,8 %. 

Tillväxten i Europa bromsade in det första halvåret 2016 
och konjunkturläget förstärktes inte i samma takt som 

under 2015. Konjunkturinstitutet, KI spår att konjunkturå-
terhämtningen i Europa fortskrider men i en ganska lång-
sam takt. Folkomröstningen i Storbritannien om ett utträde 
ur EU förväntas påverka tillväxten i Europa negativt. För 
tillväxtekonomierna är bilden ljusare med fortsatt hög 
tillväxt i Kina och Indien samtidigt som nedgången i Brasi-
lien och Ryssland har dämpats. 

Sammantaget bedöms BNP i världen att öka med 2,9% i år 
och med 3,2% 2017 enligt konjunkturinstitutets prognos. 

Skatteunderlagets utveckling 

Skatteunderlaget förväntas att växa mer än genomsnittligt 
både i år och 2017 för att sedan gå tillbaka till en mer ge-
nomsnittlig tillväxt 2018 och 2019. Trots att skatteunder-
lagstillväxten är på en hög nivå historiskt sett 2016 och 
2017 innebär SKL:s oktoberprognos ett lägre skatteunder-
lag än vad som beräknades i prognoserna i april och au-
gusti. Skatteunderlaget förväntas stiga med 5,0% år 2016 
och 4,5% 2017 för att 2018 och 2019 gå ned till 3,9% respek-
tive 3,8%. 

Till följd av den snabba efterfrågetillväxten beräknas anta-
let sysselsatta öka starkt både 2016 och 2017. Arbetslöshe-
ten förväntas sjunka från 7,4 % 2015 till 6,8 % 
2016, 6,7% 2017 och 6,6% 2018 och 2019. 

Inflationen i Sverige beräknas stiga med 1,1 % år 2016 och 
1,6 % 2017 för att 2018 och 2019 vara 2,0%. 

Prognosen avseende skatteintäkterna 2016-2019 är baserad 
på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skatteunder-
lagsprognos från oktober-2016. 

Vad innebär det för oss? 

Tranemos ekonomi 

Kommunforskning i Västsverige (Kfi) har tagit fram en 
finansiell profil för kommunerna i Västra Götaland och 
Hallands län. Kfi:s sammanfattande kommentar är att 
Tranemo redovisade, sammanlagt under perioden 2013-
2015, en resultatnivå som inte kan betraktas som god eko-
nomisk hushållning ur ett generellt synsätt. Kommunens 
långsiktiga handlingsförmåga i form av soliditet och finan-
siella nettotillgångar bör förbättras. Det är viktigt för näs-
tan alla kommuner att ligga på en god resultatnivå, då de 
närmaste åren för många kommuner innebär ökade inve-
steringar och ökade kostnader på grund av befolkningsför-
ändringar. Detta måste finansieras och en viktig grundpe-
lare är då att redovisa ett resultat som finansierar merpar-
ten av investeringarna för att slippa öka skuldsättningen. 
Då kommer framtida generationer inte tvingas finansiera 
vad tidigare generationer har konsumerat, utan kan få 
använda sina skatteintäkter fullt ut för egen konsumtion. 

Kfi:s slutsatser stämmer väl med de analyser vi själva gjort 
och med de ekonomiska målen för Tranemo kommun. Det 
är viktigt över tid att vi har ett resultat på 15-20 mnkr för 
att vi ska kunna finansiera våra investeringar med egna 
medel. Även om ränteläget idag är lågt så kommer det på 
sikt att stiga igen och då får vi lägga för mycket pengar på 
räntekostnader istället för till verksamheten. Tranemo har 
idag 290 mnkr i lån och med de investeringar som är pla-
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nerade beräknas lånen öka till 380 mnkr i slutet av 2017. På 
sikt är det viktigt att vi kan stoppa låneökningarna och 
finansiera investeringarna med egna medel. 

Ekologisk hållbarhet 

Vad händer? 

Nationella miljömål 

Regeringen har inrättat ett Miljömålsråd för att stärka de 
berörda myndigheternas roll i genomförandet av miljöpoli-
tiken. 2016 är Miljömålsrådets första år. 

Rådet listar insatser inom flera angelägna områden, bland 
annat: 

▪ omställning till fossilfria och hållbara transporter 

▪ samverkan om vägning av olika samhällsmål i den fysis-
ka planeringen där miljöfrågor idag ofta får stå tillbaka för 
andra samhällsmål, 

▪ kartläggning av företags hållbarhetsarbete, samt 

▪ vägledning för information om farliga ämnen i bygg- och 
anläggningsprodukter med sikte på ett miljöbättre byg-
gande och bättre återvinning av material. 

Nya regionala tilläggsmål för Västra Götaland  

Regionala tilläggsmål har i september 2015 beslutats för 
Västra Götaland. Målen är framtagna av Länsstyrelsen i 
samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregi-
onen, och har varit på remiss till länets aktörer. De nya 
regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen 
med sina preciseringar och etappmål, och tillsammans 
utgör de Västra Götalands regionala miljömål. 

Regional åtgärdsplan 2017-2020 

Under 2016 pågår samverkan för att ta fram ett åtgärds-
program för 2017-2020. Åtgärder gäller de regionala aktö-
rerna, såsom Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, 
kommuner och kommunalförbund, näringsliv, organisa-
tioner med flera. 

Ny vattenförvaltningscykel 2015-2021 

EU:s ramdirektiv för vatten syftar till ett långsiktigt och 
hållbart utnyttjande av våra vattenresurser. Det kräver ett 
målmedvetet och långsiktigt arbete. Under vattenförvalt-
ningens sexåriga arbetscykler genomförs en rad arbets-
moment som till viss del bedrivs parallellt. Den nya för-
valtningsplanen samt åtgärdsprogram var på remiss un-
der 2015.  

Lokala miljömål 

Kommunfullmäktige antog i september 2013 lokala miljö-
mål för Tranemo kommun. 

”Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart 
samhälle i alla avseenden.” 

Klimatmålet är kommunens övergripande mål. Löser vi 
inte klimatproblematiken så påverkas många av de andra 
målen. Dessutom vill kommunen prioritera även följande 
områden: kommunens vatten, en giftfri miljö, natur och 

god bebyggd miljö. Inom vart och ett av dessa områden 
anges vad kommunen speciellt ska verka för. 

Vad innebär det för oss? 

Naturvårdsplanen ger oss en handlingsplan för flera mål 
inom Natur, Vatten och Godbebyggd miljö. 

Lokala avfallsplanen tillsammans med arbetet med Giftfria 
förskolor kommer ge oss en handlingsplan inom Giftfri 
miljö. 

Inom klimatarbetet så har fokus legat på energieffektivise-
ringar och dess strategi siktar mot 2020. Vi behöver se över 
vår kommunövergripande klimatstrategi med hänsyn till 
det nya regionala miljömålet om en Fossiloberoende region 
2030. 

Social hållbarhet 

Social hållbarhet handlar kortfattat om två delar som ska 
finnas i ett samhälle. Det ena är välfärd och innebär att 
människor ska ha en ha en god jämlik standard och leva i 
en trivsam miljö. Andra delen är att de sociala systemen 
ska ha förmåga att lösa de problem som människor kan 
hamna i. Hållbarhet innefattar tre delar av samhällsfunk-
tionen, ekonomi, miljö och sociala, vilka är ömsesidigt 
beroende av varandra - för att uppnå social hållbarhet 
krävs en god miljö och ekonomiska förutsättningar. För att 
bedöma hållbarheten måste man titta på ett systems för-
måga att fungera, samt relationen mellan de olika syste-
men. 

Vad händer? 

Flera rapporter från bl.a. Statens folkhälsoinstitut visar att 
hälsan generellt sett förbättras i samhället men att skillna-
derna är stora och i vissa fall ökar mellan olika grupper i 
samhället. Förekomsten av olika sjukdomar skiljer sig åt 
mellan grupper. Ohälsosamma levnadsvanor är högre 
bland vissa grupper än andra. De sociala bestämningsfak-
torerna för utbildning, sysselsättning och fysisk och social 
närmiljö skiljer sig också åt mellan olika grupper i samhäl-
let. Utmaningen för samhället och Tranemo kommun är 
hur de samlade investeringarna i välfärdstjänster bäst 
kommer innevånarna till del. Det handlar om allt från 
åtgärder för att ge barn och unga en bra start i livet, möj-
ligheter till en god skolgång, vidareutbildningar och över-
gång till arbetslivet som ökar möjligheterna att leva i hälso-
främjande och hållbara miljöer och samhällen. 

Vad innebär det för oss? 

SKL:s arbete tillsammans med regioner och kommuner har 
resulterat i 5 rekommendationer. 

SKL:s rekommendationer och var är arbetet i Tranemo 
kommun 

• Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordi-
narie styrning och ledning 

o Ett exempel är sociala investeringar i ti-
dig ålder. Förvaltningen har ett utred-
ningsuppdrag som pågår i dialog med 
Västra Götalandsregionen. Genom socia-
la krav i offentliga upphandlingar kan 
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kommuner påverka skillnader i hälsa på 
lokal nivå. 

• Mät och analysera problemet och bedöm effekter-
na av olika åtgärder 

o Arbete har påbörjats med att ta fram ett 
Ledningssystem för ett systematiskt kva-
litesarbete enligt SOSFS 2011:9 

• Ge alla barn och unga en bra start i livet. 
o Fortsätta arbetet med förbättring av fa-

miljehemsvården i samverkan med 
andra kommuner i Sjuhärad. Ett inrikt-
ningsbeslut om att starta en familjecen-
tral i Tranemo finns men slutligt beslut 
har ännu inte tagits. 

• Ge alla förutsättningar till egen försörjning 
o Förstudien Startskottet har nu lett till att 

ett 3-årigt projekt med samma namn in-
leddes 2015-10-01 med medel från Euro-
peiska Socialfonden – ESF. Projektet ägs 
av arbetsmarknadsenheten och samarbe-
tar med bl.a. skola, socialtjänst och Ar-
betsförmedling. Projektets huvudsyfte är 
att utveckla en fungerande modell för att 
stödja personer långt från både arbets-
marknad och samhälle. I målgruppen 
återfinns t.ex. ungdomar som hoppat av 
gymnasiet och tappat kontakten med 
samhället och människor med olika ty-
per av psykisk ohälsa. I samarbete med 
FoU Sjuhärad- välfärd arbetar Tranemo 
kommun under 2016 för att ta fram en 
verksam metod och utveckla bättre sam-
verkan mellan lika aktörer som arbetar 
med att stötta högfungerande med funk-
tionsnedsättning vad gäller sysselsätt-
ning och arbete. 

• Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och 
samhällen 

o Inom ramen för Närvårdssamverkan 
planeras olika aktiviteter för att öka jäm-
likheten i vården. Det är en stor utma-
ning för såväl primärvård och kommun 
att möta kommande behov. 

13



Befolkningsprognos Tranemo 
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Befolkningsprognos Tranemo 
 

-150

-100

-50

0

50

100

150

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035

Antal 
personer

ÅrBefolkningsförändring

Befolkning, förändring

15



Befolkningsprognos Tranemo 
 

Födelse- Inflyttade Utflyttade Netto- Folk-
Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyttade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2006 11 742 101 133 -32 489 387 102 521 491 30 -32 0
2007 11 750 113 136 -23 559 413 146 527 505 22 32 8
2008 11 721 118 138 -20 514 417 97 520 504 16 -6 -29
2009 11 622 116 130 -14 421 349 72 506 484 22 -85 -99
2010 11 587 122 118 4 535 443 92 574 546 28 -39 -35
2011 11 606 99 120 -21 536 444 92 495 465 30 41 19
2012 11 573 128 133 -5 470 365 105 499 477 22 -29 -33
2013 11 531 116 105 11 565 413 152 619 594 25 -54 -42
2014 11 640 111 145 -34 746 545 201 602 565 37 144 109
2015 11 619 106 122 -16 616 457 159 621 578 43 -5 -21

2016 11 683 119 125 -5 645 445 200 576 544 31 69 64
2017 11 755 122 124 -2 644 445 199 571 539 31 73 72
2018 11 794 125 123 2 609 445 164 571 539 32 38 40
2019 11 834 126 123 3 607 458 149 571 539 31 36 39

2020 11 880 127 123 4 613 466 147 571 539 32 42 46
2021 11 913 128 123 5 598 453 145 570 538 32 28 33
2022 11 948 128 123 5 596 452 144 567 535 32 29 34
2023 11 984 128 124 4 596 453 143 565 533 32 31 36
2024 12 022 128 124 4 596 454 142 562 530 31 34 38
2025 12 056 127 125 3 596 456 140 565 533 31 31 34
2026 12 087 127 125 2 594 456 138 565 533 31 29 31
2027 12 109 126 126 0 590 454 136 567 536 32 23 23
2028 12 128 125 127 -2 589 454 135 569 537 31 20 19
2029 12 143 125 128 -4 588 454 134 570 538 32 18 15
2030 12 156 124 129 -5 588 455 133 569 538 32 19 13
2031 12 166 123 130 -7 587 455 132 570 539 31 17 10
2032 12 172 123 132 -8 586 455 131 571 540 32 15 6
2033 12 175 123 133 -10 584 454 130 571 540 31 13 3
2034 12 176 123 134 -11 583 454 129 571 539 31 12 1
2035 12 177 122 135 -13 584 455 129 571 539 31 13 1
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Befolkning Tranemo - åldersfördelning 
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Befolkning fördelat på ålder i procent i riket och Tranemo år 2015 
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www.tranemo.se 

 
 
  

1. Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, kvalitet 
och mångfald utifrån medborgarnas behov 

2.  Verksamhet i nationell toppklass för barn och ungdomar i 
förskola och skola 

3. Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv 
4. Alla som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att 

hon/han får ett gott bemötande och en god service 
5. Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart 

samhälle i alla avseenden 
6. Medborgarens möjlighet till inflytande, delaktighet och möjlighet 

att påverka ska öka. Han/hon ska känna att han/hon blir lyssnad 
på 

7. Kommunen ska kännetecknas av ett gott företagsklimat 
8. Kommunens resurser skall användas på ett effektivt sätt 
9. Kommunens ekonomi ska vara god 

Resultatmål 2017-2019 
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Kommunfullmäktiges beslut gällande budget 2017-2019 

Ekonomiska förutsättningar  

Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt under 2015 med en ökning av BNP, 
bruttonationalprodukten med 3,8 %. Under första halvåret 2016 har utvecklingen varit 
mer dämpad. Trots detta förväntas den svenska ekonomin att fortsätta utvecklas 
betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. Sedan Sveriges kommuner och 
landsting, SKL prognos i april har antalet asylsökande kraftigt sjunkit och även antal 
ensamkommande barn som kommer till Sverige har minskat. Detta påverkar den statliga 
och kommunala konsumtionen negativt. SKL räknar i sin oktoberprognos med en ökning 
av bruttonationalprodukten, BNP 2016 med 3,2% och 2017 med 2,6%. För åren 2018 och 
2019 förväntas en lägre tillväxttakt med 2,1 % respektive 1,8 %. 

Tillväxten i Europa bromsade in det första halvåret 2016 och konjunkturläget förstärktes 
inte i samma takt som under 2015. Konjunkturinstitutet, KI spår att 
konjunkturåterhämtningen i Europa fortskrider men i en ganska långsam takt. 
Folkomröstningen i Storbrittanien om ett utträde ur EU förväntas påverka tillväxten i 
Europa negativt. För tillväxtekonomierna är bilden ljusare med fortsatt hög tillväxt i Kina 
och Indien samtidigt som nedgången i Brasilien och Ryssland har dämpats. 

Sammantaget bedöms BNP i världen att öka med 2,9% i år och med 3,2% 2017 enligt 
konjunkturinstitutets prognos. 

Sveriges kommuner och landsting, SKL säger i sin senaste rapport att flyktingsituationen 
är en stor utmaning för kommunerna. Kommunerna ansvarar redan från start för 
skolgång samt utredning och boende enligt socialtjänstlagen. I dagsläget har 
kommunerna brist på bostäder, lokaler och personal. Osäkerheten är stor kring vilka 
ekonomiska konsekvenser det blir för kommunerna. SKL bedömer i sin senaste prognos 
att om kommunerna i genomsnitt ska ha ett resultat på 1% av skatter och utjämning  
innebär det att kommunerna i genomsnitt behöver höja skatten med 1,30 kr eller göra 
andra åtgärder i motsvarande mån fram till 2020. Beaktas ska då att ovanstående 
resultatmål på 1% är lägre än vad de flesta kommuner idag har som mål för det 
ekonomiska resultatet. 

  
Skatteunderlagets utveckling 

Skatteunderlaget förväntas att växa mer än genomsnittligt både i år och 2017 för att sedan 
gå tillbaka till en mer genomsnittlig tillväxt 2018 och 2019. Trots att 
skatteunderlagstillväxten är på en hög nivå historiskt sett 2016 och 2017 innebär SKL:s 
oktoberprognos ett lägre skatteunderlag än vad som beräknades i prognoserna i april och 
augusti.  Skatteunderlaget förväntas stiga med 5,0 % år 2016 och 4,5% 2017 för att 2018 
och 2019 gå ned till 3,9% respektive 3,8%. 

Till följd av den snabba efterfrågetillväxten beräknas antalet sysselsatta öka starkt både 
2016 och 2017. Arbetslösheten förväntas sjunka från 7,4 % 2015 till 6,8 % 2016, 6,7% 2017 
och 6,6% åren 2018 och 2019. 

Inflationen i Sverige beräknas stiga med 1,5 % år 2016 och 1,7 % 2017 för att 2018 vara 
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 1,9 % och 2019 2,0 %. 

 Prognosen avseende skatteintäkterna 2016-2019 är baserad på Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) skatteunderlagsprognos från oktober-2016. 

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 
Källa: SKL cirkulär 16:51 

 

2015  2016 2017 2018 2019  

 SKL, okt 4,8 5,0 4,5 3,9 3,8   

Regeringen, sep 5,2 5,0 5,2 4,2 4,2   

ESV, sep 5,0 5,2 4,6 4,1 3,9   

SKL, aug 4,8 4,8 4,6 4,1 4,1   

        

        

  
       

        Befolkningsutveckling 
Enligt uppgifter från SCB har kommunens invånarantal ökat med 92 invånare under 
perioden jan-sep 2016. Vid utgången av september uppgick kommunens invånarantal 
därmed till 11 711 invånare. 

I beräkningen avseende skatteintäkter och utjämning 2017 har antagits att invånarantalet 
per den 1 november 2016 kommer att uppgå till 11 670 invånare. För de kommande åren 
har kalkylerats med att invånarantalet ligger kvar oförändrat på 11 670 invånare. 
Schablonmässigt så påverkas kommunens skatteintäkter och utjämning med ca 50 tkr per 
invånare så kommunens ekonomi påverkas mycket av hur invånarantalet utvecklas. 

Statistiska Centralbyrån har i mars tagit fram en befolkningsprognos som för Tranemos 
del skulle innebära ett invånarantal på 11 755 personer 2017-12-31. 
 

Lönekostnader och 
konsumentpriser      

I den preliminära budget som antogs av kommunfullmäktige 2016-06-20 kompenserades 
verksamheterna för ökade lönekostnader med 3,7 %. Kommunfullmäktiges beslut 
innebär att kompensation för ökad lönekostnadsnivå för 2017 sänks till 3,0%. Förutom 
det finns en kompensation på 570 tkr för de ökade lönerna enligt Kommunals 
avtalsuppgörelse.  

De ekonomiska ramarna när det gäller ”övrig förbrukning” är för 2017 uppräknade med 
1,9 procent.  

Investeringar 

Investeringsbudgeten för 2016 är på en hög nivå. 2016 är prognosen att investeringarna 
hamnar på 75 mnkr. För 2017 är enligt kommunfullmäktiges beslut investeringsbudgeten 
68,0 mnkr. Dessutom prognostiseras att det finns 36,2 mnkr att ombudgetera från 2016 till 
2017. Totalt innebär det en investeringsnivå för 2017 på 104,2 mnkr. 

 För 2018 och 2019 är räknat med investeringsnivåer på 108 mnkr respektive 63 mnkr.  
Med så höga investeringsnivåer kommer låneskulden ytterligare att öka. 

 
Internränta  
Kommunfullmäktiges beslut innebär 2017 en justering av internräntan från dagens 2,4% 
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till den av SKL rekommenderade nivån för internränta för 2017 på 1,75%. Intäkterna från 
affärsverksamheterna för fjärrvärme, vatten och renhållning beräknas därmed minska. 
Detta beräknas påverka kommunens resultat negativt med 1,2 mnkr.  

 

Finansiella intäkter och kostnader 
Bedömningen avseende finansiella intäkter och kostnader är baserad på den 
investeringsbudget och investeringsplan som finns för åren 2016-2019.  Detta innebär att 
nya lån behöver tas upp under 2017 med sammanlagt  90 mnkr och därefter med 
ytterligare 60 mnkr 2018 och 30 mnkr 2019. 

Den ekonomiska planeringen bedöms innebära följande effekt på låneskulden: 

 

 
2016 2017 2018 2019 

Låneskuld resp årsskifte, mnkr  290 000 380 000 440 000 470 000 
Utlåning (TUAB), mnkr 41 199 41 199 41 199 41 199 
Netto 248 801 338 801 398 801 428 801 

 

De beräknade räntenivåerna för kommunens lån för perioden 2016-2019 förväntas ligga i 
spannet 0,66 % - 1,08 %.  

 

Beslut om omsättning av lån och nyupplåning 
Mot bakgrund av befintliga investeringsplaner och de beslut som fattas i samband med 
den politiska behandlingen av budgeten för 2017 beslutar kommunfullmäktige om de 
ramar inom vilka kommunstyrelsen får rätt att nyupplåna och omsätta befintliga lån. 
Med utgångspunkt från den ekonomiska planeringen beslutar kommunfullmäktige   

• att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017, med totalt 115 mnkr. 

• att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att ta upp nya lån med totalt 90 mnkr. 

 
Ekonomiska mål 2017-2019 

Resultatmål 
Resultatmålet för det ekonomiska resultatet 2017-2019 föreslås ligga kvar på 2016 års nivå 
på 2,65 %. För 2017 innebär det ett resultatmål på 17,1 mnkr. 

Soliditetsmål 

Kommunens soliditet ska uppgå till minst 17 %. 

Självfinansiering av investeringar 

Kommunens investeringar ska över tid finansieras till 100 % med egna medel. 
 
EKONOMISKA RAMAR 2016-2019 (tkr) 
 
Budgetram 2016 enligt KF-beslut       634 896 
Nettokostnadsökningar 2017      16 916 
Demografiska förändringar lärandesektionen       3 308 
Demografiska förändringar omsorgssektionen                       -     1 142 
Mindre justeringar som ingår i de generella statsbidragen          95 
Utökad undervisningstid matematik år 4-6                                581 
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Rättighet för individer till gymnasiebehörighet via komvux        630 
Återläggning minskad rektorstjänst särskolan 2016, 75-100        175 
Återläggning minskad ram kopplat till mindre barngrupper     1 500 
Höjd lönenivå Kommunal från 2016                                570 
Chef myndighetsfunktionen istället för samordnare                               200 
Fördelning av statsbidrag välfärdsmiljarder till verksamheterna     5 813 
Driftskostnad larm Glimringe och Gudarpsgården                                168 
Chef LSS 50% och äldreomsorg 50%          600 
Minskad avgift Business Region Borås            -    207 
Minskat bidrag till Leader Sjuhärad    -     200 
Justering av ram till fiberföreningar           -     105 
Ramhöjning förstelärare 1/7-31/12-17 om statsbidrag försvinner        830 
Minskad ram för seniorkort i kollektivtrafiken   -     161 
Höjd avgift Boråsregionen             58 
Justering kapitalkostnader                     -  6 789 
Sänkning av ram för vårdnadsbidrag    -     285 
Återläggning av ram för rivning av fastighet   -     250 
Rätt till önskad sysselsättningsgrad         1 600 
Utökad kostnad för samverkan miljö och bygg          284 
Ökat bidrag till Sjuhärads Räddningstjänst, SÄRF          139 
Konvertering somatiska vårdplatser till demensplatser         870 
Införande av Office 2013            600 
Ökad kostnad för institutionsplaceringar       3 100 
Ökad kostnad geografiska informationssystem GIS          100 
Fastighetsförrättningar              50 
Fördyrad entreprenad trädgårdstjänser           200 
Modul i Treserva som stödjer behovsstyrda utredningar         350 
Ändrade regler för boende ensamkommande barn       1 000 
Utökad ledarorganisation lärandesektionen       1 900 
Ökad vaktmästartid och övriga fastighetskostnader          125 
Utökning personal kostenheten i samband med fler barn         250 
Utökad lokalvård omsorgslokaler           250 
Gemensam tjänst som arkivarie med Ulricehamn          212 
Busskort till ungdomar under sommaren 2017          450 
Ytterligare en tjänst som planarkitekt           100 
Tjänst som EU-samordnare tas bort     -     500 
Återläggning ramhöjning i 2016 års budget – 7 tim arbetstid soc.sekr     -600 
Anpassning 1% på lärande och omsorg, 2 % på övriga sektioner    - 7 550 
Ökning av KS oförutsedda medel        3 150 
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Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk ram 2017   663 280 
  
Nettokostnadshöjning         18 120 
Läsa-skriva-räkna-garanti             152 
Sänkning av ram för vårdnadsbidrag   -          39 
Övriga justeringar    -          68    
Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk ram 2018    681 445 
Nettokostnadshöjning         20 691 
Minskning statsbidrag välfärdsmiljarder  -     2 397 
Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk ram 2019       699 738 
  
Beslut om skattehöjning 
Kommunfullmäktige beslutade om en skattehöjning 2017 på 0,50 kr, från 21 kr 
till 21,50. 
 
Budgeterat resultat 2017 
Kommunfullmäktiges beslut till budget 2017 innebär ett resultat på 11 mnkr. 
Efter justering till blandmodellen för pensionskostnader blir 
balanskravsresultatet 6 mnkr.  
 
Intäktssidan bygger på SKL:s skatteunderlagsprognos från 5 oktober 2016.  
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Kommunfullmäktiges beslut 
 2017-2019  

 i mnkr Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Finansförvaltning   690,0     697,3     705,3      722,5 

Statsbidrag välfärd       14,9       14,9        12,0 

Föreslagen skattehöjning 0,50       11,7       11,7        11,7 

Sänkt internränta -    3,6 -      1,2 -       1,2 -        1,2 

Verksamhetens ramar - 634,9 -   657,5 -   675,6 -     693,9 

Kostnader välfärdsbidraget -      5,8 -       5,8 -         5,8   

Avskrivningar -   37,2 -     39,0 -     40,0 -       41,0 

Finansnetto -     2,3 -       0,7 -       0,9 -         1,9 

Pensionskostnader -   29,2 -     35,2 -     37,6 -        45,5 

Internt arbetsgivaravgifter     25,2       26,5       27,3           28,1 

Resultat       8,0       11,0 -      1,9 -         15,0 

Mål 2,65% av skatter o 
utjämning 

      17,1       17,5           17,8 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 2017 – 2019  

 
i mnkr Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Årets resultat      8,0       11,0  -      1,9 -     15,0 

Avsteg från blandmodellen -    7,6 -      5,0  -      3,7  -      0,9 

Avstämning balanskravet      0,4         6,0 -       5,6 -     15,9 
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Kommunfullmäktiges satsningar/anpassningar i budget 2017 
 

i mnkr Budget 
2017 

Delsumma 
per 
sektion 

Sektion 

Förberedelseklasser och modersmålsundervisning        3,9 

Utökad chefsorganisation lärandesektionen        1,9 

Fritidsledartjänst gymnasiet         0,4 

Busskort till ungdomar under sommarlovet 2017        0,5 

Sommarverksamhet för ungdomar         0,2 

Anpassningar på lärandesektionen  -     2,8    + 4,1 lärande 

Beräknad ökad kostnad för institutionsplaceringar        3,1 

Ändrade regler för bidrag till boende för 
ensamkommande barn   

       1,0 

Konvertering av somatiska platser till demensplatser        0,9 

Utökad chefsorganisation LSS, vård o omsorg, IFO        0,8 

Socialsekreterartjänst för ensamkommande barn        0,6 

Fältsekreterartjänst        0,5 

Modul i Treserva som stödjer behovsstyrda utredningar        0,4 

Anpassningar i omsorgssektionen  -     2,4     + 4,9 omsorg 
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Kommunfullmäktiges satsningar/anpassningar i budget 2017 
 

i mnkr Budget 
2017 

Delsumma Övriga 
sektioner 

Rätt till önskad sysselsättningsgrad        1,6 

Införande av Office 2013        0,6 

Gemensam arkivarie med Ulricehamn         0,2 

Utökning med ytterligare en tjänst planarkitekt        0,1 

Ökade kostnader samverkansnämnd miljö och bygg         0,5 

GIS, fastighetsförrättningar, fördyrad entreprenad         0,4     

Lokalvård omsorgslokaler        0,3 

Kringkostnader vid utökning lokaler          0,4 

Ökade kostnader Sjuhärads räddningsförbund        0,1 

Anpassningar tekniska sektionen -     1,4 

Anpassningar servicesektionen -     0,8 

Anpassningar näringsliv- och strategisektionen -     0,7     +  1,3 Övriga 
sektioner 

Totalsumma satsningar/anpassningar            + 10,3     
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 För att tillgodose behovet av ett utökat antal demensplatser byggs Gudarpsgården till med 11 
platser i enlighet med tidigare förslag. 

 Tranemo kommun ser bland annat utifrån demografiska beräkningar ett ökat antal äldre i 
kommunen och det medför att det kommer finnas behov av fler platser för vård och 
omsorgsboende framöver. Senast 2017 ska en behovsutredning genomföras avseende antal 
platser för kommunen gällande Vård- och omsorgsboende och vid ytterligare utökning av 
platser ska dessa tillskapas i Länghem. Man ska även beakta att tillskapa dessa boenden i 
Trygghetsboendets lokaler i Länghem eller i anslutning till dessa. 

 

 Förvaltningen får även i uppdrag att undersöka möjligheten att anpassa en del av 
Trygghetsboendets befintliga lokalytor i Länghem så att entreprenörer inom ex frisör och 
fotvård kan hyra dessa och på så sätt tillföra aktiviteter som kommer alla medborgare till del 
oberoende ålder. Redovisning ska ske till KS i augusti 2017.  
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 Förvaltningen får i uppdrag att till KS den 19/12-2016 redovisa en behovsinventering av 

  insatser till de som bor på trygghetsboendet i Länghem samt beskriva hur kvalitén på  

 insatserna säkerställs.   
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RESULTATBUDGET 2016-2019 (mnkr) 
 

 
Prognos Budget Plan Plan 

 
2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens kostnader -590,8 -617,6 -640,9 -666,2 
Avskrivningar -37,1 -39,0 -40,0 -41,0 
Verksamhetens 

    nettokostnader -627,9 -656,6 -680,9 -707,2 

     Skatteintäkter och generella  
statsbidrag 642,6 668,3 679,8 694,1 
Finansiella intäkter 2,1 1,9 1,7 1,8 
Finansiella kostnader -2,8 -2,5 -2,6 -3,7 
Årets resultat 14,0 11,1 -1,9 -15,1 

 

 

 
 
 

FINANSIERINGSBUDGET 2017-2019 (mnkr) 
 

 
Budget Plan Plan 

Drift 2017 2018 2019 
Verksamhetens nettokostnader, 
exkl avskrivningar -617,6 -640,9 -666,2 
Skatter, kommunal utjämning 668,3 679,8 694,1 
Finansiella intäkter 1,9 1,7 1,8 
Finansiella kostnader -2,5 -2,6 -3,7 
Justering rörelsekapital -39,9 13,1 4,8 
Driftsnetto 10,1 51,1 30,8 

    
    Investeringar -79,8 -108,1 -63,5 

    
    Finansiering 63,5 60,0 30,0 
Upplåning 

   
    
    Förändring av likvida medel -6,1 3,0 -2,7 
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BALANSBUDGET 2017-2019 (mnkr) 
 

 
Budget Plan Plan 

Tillgångar 171231 181231 191231 

    Materiella anläggningstillgångar 811,4 879,4 901,9 
Finansiella anläggningstillgångar 67,0 67,0 67,0 
Summa anläggningstillgångar 878,4 946,4 968,9 

    Förråd 13,0 13,0 13,0 
Fordringar 50,0 50,0 50,0 
Kassa och bank 12,0 15,0 12,3 
Summa omsättningstillgångar 75,0 78,0 75,3 

    Summa tillgångar 953,4 1 024,5 1 044,3 

    Eget kapital, avsättningar och skulder 
   

    Eget kapital, 164,5 162,5 147,5 
därav årets resultat 11,1 -1,9 -15,1 

    Avsättningar för pensioner 293,3 291,9 296,8 
Övriga avsättningar 0,0 0,0 0,0 
Summa 293,3 291,9 296,8 

    Långfristiga skulder 380,0 440,0 470,0 
Kortfristiga skulder 115,6 130,0 130,0 
Summa skulder 495,6 570,0 600,0 

    Summa eget kapital,  
   avsättningar och skulder 953,4 1 024,5 1 044,3 

    
    Ansvarsförbindelser 

   Borgensförbindelser 145,0 145,0 145,0 
Övriga ansvarsförbindelser 9,0 9,0 9,0 
Summa 154,0 154,0 154,0 

    
    
    Soliditet  

   Inklusive hela pensionsskulden 17% 16% 14% 
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LÄRANDESEKTIONEN 

Verksamhetsbeskrivning 
Övergripande beskrivning 

Lärandesektionen är indelad i fyra verksamhetsområden. 

1. Grundskola, Förskola och Särskola. Grundskola bedrivs 
idag i sex av kommunens orter och Förskola i tolv enheter 
på totalt nio orter. Särskolan ligger i centralorten men en 
del elever i de lägre åldrarna läser integrerat på skolorna 
nära hemorten. I centralorten finns också kommunens enda 
7-9 skola, Tranängskolan. 

2. Kultur och Fritid. Inom Kultur ryms Kulturskolan och 
Folkbiblioteket vilka båda ligger i centralorten. Folkbiblio-
teket har även en ny och modern bokbuss som servar övri-
ga orter och skolor. Under Fritid finns fritidsgårdar som 
finns på fyra orter i kommunen och även föreningsstöd 
som bistår kommunens föreningar med stöd och ekono-
miska bidrag. 

3. Område Gymnasium. Tranemo Gymnasieskola ligger 
mitt i centralorten och erbjuder en bra mix av studieförbe-
redande program, yrkesprogram och lärlingsutbildningar. 
Gymnasiet bedriver även vuxenutbildning och SFI. 

4. Gemensam verksamhet. Innefattar ett mindre kansli 
som leder, planerar och administrerar sektionen samt sam-
ordnar delar såsom skolskjutsar och även hanterar bidrag 
till enskilda förskolor etc. 

Omvärldsanalys 
Lärande 

Skolor och huvudmän behöver långsiktighet 

Det har skett och sker fortfarande stora förändringar av det 
svenska skolsystemet. Skolor, förskolor och huvudmän 
behöver långsiktighet och stabila ramar för att kunna möta 
de utmaningar som den svenska skolan idag står inför. 
Effektiv skolutveckling kännetecknas av långsiktiga pro-
cesser med ett fåtal prioriterade mål. 

Säkra tillgången till kompetenta lärare 

Forskningen visar att det är den engagerade och kunniga 
läraren som mest kan påverka elevernas resultat på ett 
positivt sätt. Här ser vi den största utmaningen just nu med 
den rådande lärarbristen. Förra årets stora flyktingmotta-
gande har accelererat lärarbristen men utöver detta upp-
står brist på alla kompetenser inom skolan. Skolledare är 
en målgrupp som fallit utanför de nationella satsningarna 
och är även detta en svårrekryterad grupp. 

Alla skolor måste utvecklas till bra skolor 

I internationella jämförelser har kunskapsresultaten och 
likvärdigheten i Sveriges skolväsende försämrats under 
2000-talet. Det är en trend som måste brytas. 

 

Kultur 

Kultur och upplevelser får ett allt större utrymme i dagens 
samhälle. 

Kulturskolan 

Måste arbeta med att vara flexibel i att möta den efterfrå-
gan som finns samt hitta formerna för detta. 

Biblioteket 

Har en utmaning att skapa det framtida biblioteket. Det 
framtida biblioteket är en mötesplats som handlar om så 
mycket mer än bara böcker. Det framtida biblioteket är ett 
bildningsnav med många olika uttryck, aktörer och inne-
håll. 

Allmänkulturen 

En utmaning är att ta tillvara på det lokala kulturlivet. Hur 
kan kommun och kulturutövare mötas och stödja var-
andra. 

Trender inom föreningslivet 

Antalet pensionärer ökar och deras behov av fritidsverk-
samhet kommer att få större betydelse i kommunernas och 
föreningarnas framtida planering. 

Förändringar av föreningslivets karaktär gör att fritiden 
mer fokuseras på aktiviteten än på föreningen, den tidigare 
"klubbkänslan" byts ut mot "lagkänsla". Långsiktiga enga-
gemang inom föreningslivet verkar minska och det verkar 
som om ungdomars engagemang i styrelser och ledarfunk-
tioner minskar. 

Nya aktiviteter som går utanför traditionell föreningsverk-
samhet inom fritidsområdet kommer allt oftare och kom-
munerna har svårt att hitta former för att ge dessa nya 
verksamheter ett aktivt stöd. 

Ekonomi (mnkr) 
 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Gemensam 
verksamhet -33,7 -36,0 -37,1 

Kultur och 
fritid -16,4 -16,9 -17,4 

Gymnasiet -61,9 -63,7 -65,6 

Grundskola, 
förskola, 
särskola -165,4 -168,2 -173,1 

Summa -277,4 -284,8 -293,2 

 

Verksamhetsmått och nyckeltal 
 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Antal årsarbe-
tare 413,6 413,6 413,6 
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Verksamhetsförändring-
ar/konsekvensbeskrivningar 
Det har varit en stor utmaning för sektionen att få ihop 
budget 2017. Ett ökat barn- och elevantal i kombination 
med brist på lokaler har på vissa håll tvingat fram lösning-
ar som är kostnadsdrivande, såsom klassdelning på grund 
av för små klassrum. Detta i kombination med osäkerhet 
kring riktade statsbidrag samt osäkra prognoser kring 
flyktingmottagandet försvårar budgetarbetet. Antalet barn 
inom Särskolans område har ökat vilket är resurskrävande. 
Cheferna upplever en svårighet att bemanna sin verksam-
het. Enligt Budgetberedningens förslag ska en anpassning 
på 1% motsvarande 2,75 mnkr genomföras. Den största 
delen av anpassningen kommer att beröra personalsidan. 
Den redan upplevt höga arbetsbelastningen kommer då 
troligtvis att öka. Sektionen får se hur anpassningen förde-
las och återkomma med mer exakta och konkreta konse-
kvensanalyser. 

Kultur och fritid 

Kultur och fritid är inte lika komplext och svårberäknat. 
Här handlar mycket om ambitionsnivå överlag med un-
dantag gällande folkbibliotekets uppdrag. Dock är samtliga 
av dessa verksamheter nyckelspelare för integrationen och 
det är därmed viktigt att ett gott integrationsarbete kan 
rymmas i verksamheten. 

Allmänkulturen skulle behöva samordnas då både förvalt-
ning och politik har efterfrågat en större sammanhållning 
kring kulturen. I den organisation vi har finns ingen som 
har utrymme för de allmänkulturella frågorna och det 
medför att vi inte kan ta tillvara på de resurser som finns 
att hämta inom området. Det skulle vara av stor vikt att ha 
en kultursamordnare som bistår kulturskolechef, biblio-
tekschef och näringsliv- och strategisektionen. 

Skola 

Bristen på behöriga lärare gör att konkurrensen ökar vilket 
driver upp lönenivåerna kraftigt. För de flesta rekrytering-
arna tvingas vi till högre löner än de som finns i budgetra-
men. 

Alla F-6 enheter har haft svårt att komma i ram i år. Svårast 
har det dock varit för Tranemo och Limmared som växer 
och måste börja dela undervisningsgrupperna. Till detta 
kommer också ökade behov kring nyanländas lärande. 

Tranäng 7-9 lämnar en budget i balans men på bekostnad 
av tuffa anpassningar. Verksamheten tvingas till att ta bort 
4,5 tjänster från höstterminen 2017, motsvarande ca 0,9 
mnkr. Konsekvenserna är en kraftig försämring av möjlig-
heterna att ge eleverna den undervisning vi är skyldiga att 
bedriva samt omöjliggör halvklassindelning i vissa ämnen 
såsom engelska och svenska. Dessutom återbesätts inte en 
tjänst som specialpedagog. 

För Gymnasiet finns tillkommande behov av 70% tjänst 
som Studie- och yrkesvägledare. För att uppfylla de nya 
lagstadgade kraven på studievägledning och studieplane-
ring inom vuxenutbildning är en utökning av studieväg-

ledning med minst 50% nödvändig. En dominerande del 
av det ökade behovet utgörs av kravet på SYV:s deltagande 
i samtal vid inskrivning och studieplanering för alla SFI-
elever. Till detta kommer kravet på hemkommunen att 
administrera individuella studieplaner löpande för alla 
vuxenstuderande i kommunen oavsett studieort. Kommu-
nen ska också utfärda betygen. Dessa administrativa upp-
gifter har tidigare legat på utföraren, inte hemkommun. 
Omfattning uppskattas till ca 20%. Dessa uppgifter måste 
vi sköta från ht-16 och det är akut att bemanningen ökas 
senast från jan-17. Beräknad kostnad helår 2017 uppgår till 
0,4 mnkr. I regeringens budgetproposition fick kommunen 
0,6 mnkr för att täcka enskilda personers rätt att läsa upp 
sina gymnasiebetyg för att bli högskolebehöriga. 

Det är nödvändigt med en utökning med 100 % tjänst som 
lärare för Industriprogrammet (IN) för att kunna bedriva 
en bra undervisning för tre årskurser. Idag finns endast en 
lärartjänst vilket gör situationen väldigt sårbar. Med denna 
utökning kan vi dessutom genomföra en större samverkan 
mellan IN och TE (Teknik). Då kan vi också erbjuda IN-
elever mer teori inom teknikområdet. Det ligger i linje med 
vad näringslivet efterfrågar och främjar högre måluppfyl-
lelse hos båda programmens elever och en skola i nationell 
toppklass. Beräknad kostnad helår 2017 uppgår till 0,7 
mnkr. 

IM gick från ca 30 elever 2015 till ca 100 elever 2016. Det 
som växt är framförallt IM-språk. Detta har vi haft svårt att 
prognostisera och det är en resurskrävande verksamhet. 
Nya lokaler krävs och en stabil bemanning är avgörande 
men samtidigt den största utmaningen för oss. 

Vad det gäller köp av vuxenutbildning hos andra huvud-
män ser vi samma trend dvs att kostnaderna ökar. SFI är 
fortsatt högt tryck men det ökar inte. 

Sammantaget ser vi att målet om att ha en förskola och 
skola i nationell toppklass är tufft i dagsläget. Bemanning-
en kommer vara avgörande. Lyckas vi inte rekrytera och 
behålla behörig och duktig personal blir det svårt att ut-
veckla verksamheten. Att skapa bra infrastruktur, attrakti-
va boenden, kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och 
erbjuda en god arbetsmiljö är avgörande framöver. Som 
beskrevs inledningsvis är budget en svårhanterlig fråga för 
en mindre kommun idag med "bidragsberoendet" i form av 
riktade statsbidrag, som idag uppgår till ett 60-tal för sko-
lans del. Att genomföra alla dessa och sedan bevaka och 
redovisa är omöjligt för en liten kommun. Detta har även 
Skolverkets generaldirektör Anna Ekström (numera gym-
nasie- och kunskapslyftsminister) uttalat. Regeringen har 
också uttalat en ambition om att minska alla dessa riktade 
bidrag mot kommunerna och istället försöka få över mer i 
en generell fördelning. Vad det gäller statsbidrag för asyl 
och etablering är det svårt att få dessa medel att räcka till 
samt att beräkna dess utfall och det har inte blivit lättare 
med den långa eftersläpningen. För en liten kommun som 
Tranemo med många mindre enheter blir verksamheter 
som förberedelseklass, modersmål och studiehandledning 
resurskrävande. Det är dock avgörande att dessa delar 
fungerar för att denna grupp elever ska integreras och ta 
till sig skolans undervisning och lyckas i skolan. Gör vi inte 
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det kommer vi sammantaget inte få en skola i nationell 
toppklass. 
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OMSORGSSEKTIONEN 

Verksamhetsbeskrivning 
Verksamhetsbeskrivning 

Omsorgssektionen är indelad i fyra olika verksamhetsom-
råden: 

1. Gemensam verksamhet, omfattar omsorgssektionens 
funktionschefer, systemförvaltare, medicinskt an-
svarig sjuksköterska, verksamhetsutvecklare samt 
sektionschef. 

2. Myndighetsfunktion, är det verksamhetsområde 
där sektionens myndighetsutövning är samlad. 
Myndighetsutövning omfattar följande lagområde 
Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om vård 
av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

3. Vård och omsorg, omfattar verkställighet av hem-
tjänst, äldreomsorg samt kommunal hälso- och 
sjukvård. 

4. Funktionsnedsättning och socialtstöd inkluderar 
verkställighet av LSS-insatser, socialt stöd samt 
boende för ensamkommande flyktingbarn. 

Omvärldsanalys 
I många av Sveriges kommuner befinner sig socialtjänsten, 
och då inte minst de myndighetsutövande delarna, inför 
stora utmaningar. En orsak är den ökade kraven på profes-
sionaliseringen av socialtjänstens arbete samt ökade krav 
på rättssäkerhet och dokumentation vilket har lett till en 
större administrativ börda. Samtidigt innehåller arbetet i 
sig många svåra bedömningar, ett stort ansvar och en hög 
känslomässig belastning. Sammantaget skapas en hög 
arbetsbelastning för både medarbetare och chefer. Det blir 
svårt att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö och 
struktur. Det blir också allt svårare att behålla och rekryte-
ra personal. Samma problem som finns på nationell nivå 
finns även på Myndighetsfunktionen i Tranemo. En stor 
utmaning under 2017 kommer vara att bryta denna onda 
cirkel. För att göra detta behövs ett aktivt och samtidigt 
arbete med att skapa goda organisatoriska förutsättningar, 
för en bra arbetsmiljö och tydligt ledarskap. Allt i syfte att 
nå en god kvalitet i arbetet samt att kunna behålla och 
rekrytera kompetent personal. 

Oroshärdarna i världen och allt fler människor på flykt 
från sina hemländer gjorde att antalet ensamkommande 
barn ökade dramatiskt under hösten och vintern 2015. På 
grund av skärpta gränskontroller, ändringar i avtal om 
mottagande samt förändringar i lagstiftningen har emeller-
tid inflödet av nya anvisningar av ensamkommande barn 
till kommunen i princip avstannat sedan årsskiftet 
2015/2016. Antalet aktuella ensamkommande barn förvän-
tas stanna på nuvarande nivå eller till och med sjunka 
något under 2017. De ensamkommande barnen utreds och 
följs upp av handläggare på Myndighetsfunktionen. Det  

 

extrema inflödet kombinerat med personalbrist under 2015 
och 2016 gjorde att belastningen på handläggarna är ex-
tremt hög. Allt arbete fokuserade på att hantera den akuta 
situationen i enskilda ärenden. Detta gjorde att det över-
gripande arbetet med rutiner och riktlinjer, flöden i organi-
sationen och kompetensutveckling blev lidande. Ett omfat-
tande arbete för att skapa stabilitet, struktur och kvalitet i 
arbetet med de ensamkommande barnen behöver göras 
under 2017. 

Antalet äldre invånare (över 65 år) i kommunen kommer 
att öka med ca 50 personer per år. Även antalet personer 
som drabbas av demens förväntas öka. Detta kommer 
sannolikt leda till en högre ärendebelastning för bistånds-
handläggarna. Kvalitetskraven på handläggning och do-
kumentation avseende äldre förväntas också bli högre. 
Arbetsbelastningen för biståndshandläggarna är hög redan 
i dag. En utökning av antalet tjänster förväntas bli nödvän-
dig under de närmaste åren. 

Antalet personer med en eller flera insatser enligt LSS har 
ökat i jämn takt och detta förväntas fortsätta att öka stadigt. 
Detta innebär en ökad belastning för LSS handläggaren på 
Myndighetsfunktionen. 

Vård och omsorg 
Behovet av äldreomsorg kommer sannolikt att öka väsent-
ligt vilket kräver resurser. Morgondagens äldre ställer 
andra krav på omsorgen än hittills. Stora utmaningar vän-
tar kommunerna. Det kommer behövas nya tankesätt och 
arbetssätt hos personal för att tillgodose dessa krav. Infly-
tande, trygghet och självbestämmande är och kommer vara 
ledord inom vård- och omsorg. 

Förändringar och ny teknik måste anammas och imple-
menteras. Modern välfärdsteknologi kan bidra till bättre 
kvalitet och högre säkerhet i både produkter och tjänster 
inom vård och omsorg för äldre. Det kan också bidra till att 
öka den enskildes självständighet och oberoende. Dessut-
om kan teknologin bidra till en effektivare användning av 
tillgängliga resurser. Det kan till exempel handla om inno-
vativa tekniska hjälpmedel som kan användas för en upp-
kopplad och säker egenvård men också om innovativa 
arbetssätt där tekniken i vissa fall är en förutsättning och i 
andra fall hjälper till och förenklar. Ökad användning av 
välfärdsteknologi kan även bidra till bättre möjligheter att 
hantera de olika förutsättningar och utmaningar för äldre-
omsorg i såväl glesbygd som större tätorter. 

Hög kvalitet parallellt med effektivitet blir en stor utma-
ning för kommunala verksamheter inom vård- och omsorg. 
Det förebyggande arbetet är och blir än viktigare. 

Många äldre föredrar att bo kvar hemma, i ordinärt boen-
de, långt upp i ålder även med kvalificerade omvårdnads-
insatser. Även när krafterna minskar så går det ofta att 
underlätta fortsatt kvarboende, men när den äldre inte 
längre vill eller kan, saknas ibland lämpliga alternativ. 
Trygghetsbostäder eller seniorboende på den öppna bo-
stadsmarknaden kan delvis möjliggöra fler lösningar. 

Antalet personer med demensdiagnos ökar med stigande 
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ålder och med hög sannolikhet är det denna målgrupp som 
har störst ökat behov av vård och omsorgsboende under 
kommande år. En översyn pågår av övriga vård- och om-
sorgsboenden för att förbereda inför framtidens behov. 
Lokaler i verksamheten bör vara utformade på så sätt att 
brukare oavsett diagnos kan bo och vistas där . 

Andelen äldre är hög i Tranemo. Kostnaden kommer öka 
framöver. Viktigt att notera är att nuvarande kostnaderna 
är relativt låga jämfört med Borås regionen och i landet i 
övrigt 

Hemtjänstsinsatser fortsätter att öka och kräver resurser, 
nytänkande och engagemang. Ett förändringsarbete pågår 
där planering och uppföljningssystemet TES (Trygghet, 
enkelhet och säkerhet) är en del i kvalitetsuppföljningsar-
betet. 

Kvalitetsuppföljningar i verksamheterna inom vård och 
omsorg varierar och särskilda boenden får överlag ett bätt-
re helhetsomdöme än övrig verksamhet. 

Antalet personer med behov av hälso- och sjukvårds insat-
ser ökar stadigt med mer avancerad hemsjukvård som 
följd. Detta kräver en god bemanning av framförallt sjuk-
sköterskor/ distriktssköterskor men även viss kompetens 
av specialistsjuksköterska. Behoven av arbetsterapeut och 
fysioterapeut ökar i takt med att alltfler svårt sjuka vårdas 
och får sin träning tillgodosedd i egna hemmet. Projekt i 
Västra Götalandsregionen med mobila sjukvårdsteam har 
visat sig ge mycket goda resultat för både patient och sam-
verkan mellan huvudmännen. Detta arbete har Tranemo 
kommuns startats upp i samverkan med Närhälsan. . 

Personalförsörjningen är på olika sätt en utmaning både i 
nuläget och för kommande år. Rekrytering av sjuksköters-
kor är svår samt att rekrytera och bibehålla första linjens 
chefer har visat sig bli allt svårare. Rekryteringsproblema-
tiken medför stora kostnader och är resurskrävande. Att 
möta och anta utmaningen som gäller personalförsörjning 
måste planeras för. Behovet av kompetens och fortbildning 
för att möta framtidens utmaningar kräver resurser. Sam-
verkan med andra kommuner blir viktig i detta arbete. 

Övergripande nationella beslut kommer påverka kommu-
nen. Nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts 
av ny lag- lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. Av det vi vet i nuläget kommer det att 
krävas en snabb handläggning och en avsevärt snabbare 
verkställighet. Vi har under 2015 delvis förbättrat detta 
arbete genom införande av ett vårdplaneringsteam. Snab-
bare verkställighet kommer kräva ytterligare insatser. 
 
Stimulansmedel avseende bemanning är beslutad och 
verkställd sedan 1/7 2015. Ökade resurser ger möjlighet att 
stärka nattbemanningen på vård och omsorgsboende för 
att möta de lagstadgade krav som finns. Utmaningen är i 
dagsläget hur finansiering hur arbetet ska ske efter 2018 då 
stimulansmedlen inte längre är utlovade. 

Funktionsnedsättning och socialt stöd 
Det sker en omfattande ökning av beslut inom LSS-
verksamheterna, främst daglig verksamhet och servicebo-

stad. Detta innebär att fler lägenheter i anslutning till nuva-
rande servicebostäder kommer att behövas. Lokalfrågan 
avseende dagligverksamhet är fortsatt aktuell.  Verksamhe-
tens innehåll och kvalitet kräver anpassning för brukare 
med högre funktion. 
Tranemo kommun har beviljats FoU- medel för att arbeta 
fram en Tranemo-modell för målgruppen med neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar med målsättning att kun-
na erbjuda arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Kommunen saknar egna boenden för personer med psy-
kisk ohälsa och/eller missbruksproblematik, vilket innebu-
rit att personer i denna målgrupp alltmer flyttat in LSS-
boenden. Detta ställer helt andra krav på personalens 
kompetens samt innebär även i många fall en ökad pro-
blematik mellan de boende. Målsättning bör vara att kunna 
erbjuda boendelösningar rätt anpassade för respektive 
målgrupp. 

Allt fler personer som får beslut har någon form av neuro-
psykiatrisk diagnos detta ställer andra krav på kompetens. 
Detta är ett prioriterat område att arbeta vidare med. 

Tranemos HVB för ensamkommande flyktingbarn har stått 
inför stora utmaningar. Ett antal chefsbyten inom kort tid 
och med ett högt mottagande under höst/vinter 2015 av 
barn har gjort att bland annat kompetensutveckling är ett 
nödvändigt utvecklingsområde. Regeringen har förslagit 
ett nytt ersättningssystem för mottagandet av barn och 
unga. Utgångspunkt för ett nytt ersättningssystem ska 
enligt regeringen vara ett förenklat regelverk med fler 
schablonersättningar och en minskad administrativ börda. 
Vid ett genomförande från årsskiftet krävs en betydande 
neddragning av HVB platser och behov av att skapa stöd-
boende med en lägre bemanning. 

Kompetensutveckling för personal avseende missbruk och 
beroendefrågor kräver anpassning i enlighet med antagna 
riktlinjer. 

Personal inom omsorgssektionens verksamheter uppvisar 
negativ påverkan på hälsa. Ökad stress, psykisk och fysisk 
ohälsa och en upplevelse av alltför hög arbetsbelastning i 
verksamheten är oroande. Detta gäller såväl baspersonal, 
legitimerad personal som chefer. För att vara en attraktiv 
arbetsgivare så måste denna problematik bemötas och ett 
förebyggande arbete fortsättas. 

Arbetsmiljöverket genomför 2015 till och med 2017 en 
nationell inspektion av första linjens chefer inom omsorg. 
Fokus för inspektionen är chefernas arbetsmiljöförhållan-
den, arbetsbelastning och tillgång till stödfunktioner i 
organisationen.
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Ekonomi (mnkr) 

 Budget 
2017 Plan 2018 Plan 2019 

Gemensam verk-
samhet -14,0 -14,5 -15,0 

Vård och omsorg -126,2 -129,9 -134,2 

Funktionsnedsättning 
och socialt stöd -64,5 -66,4 -68,6 

Myndighetsfunktion -38,5 -39,7 -41,0 

Omsorgssektionen 
totalt -243,2 -250,5 -258,8 

 

Verksamhetsmått och nyckeltal 
 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Antal årsarbe-
tare 383 383 383 

 

Verksamhetsförändring-
ar/konsekvensbeskrivningar 
Verksamhetsförändringar samt konsekvensbeskrivning 

Med en allt mer ökad vårdtyngd och osäkra förutsättning-
ar i verksamheter som funktionsnedsättning och socialt 
stöd, vård och omsorg samt stora och svåra rekryterings-
bekymmer framför allt inom myndighetsfunktionen är det 
en stor utmaning att budgetera 2017. I kommunstyrelsens 
förslag ingår en anpassning med 1% på omsorgssektionen, 
detta motsvarar -2,4 mnkr. Anpassningen innebär ned-
skärningar inom myndighetsfunktionen, vård och omsorg, 
funktionsnedsättning och socialtstöd. Det kommer att 
medföra högre arbetsbelastning med risk för en sämre 
arbetsmiljö. Utöver anpassning på 1 % kommer omsorgs-
sektionen att tvingas anpassa verksamheterna ytterligare 
då vårdtyngden har ökat inom både verksamheter enligt 
LSS, hemtjänst samt stora svårigheter att rekrytera social-
sekreterare, främst inom området barn och unga. Detta 
medför höga konsultkostnader samt påfrestningar för 
organisationen, i form av stress och hög arbetsbelastning. 
Osäkerheten avseende insatser i form av HVB-verksamhet 
för ensamkommande barn oroar avseende planering och 
kostnader för 2017. Minskad bemanning inom omsorgssek-
tionen får negativa effekter på hur sektionen kan nå den 
politiska måluppfyllelsen vilken ska genomsyra hela sek-
tionen från handläggning till genomförande. Effekterna 
riskerar innebära mindre möjligheter för enskildas självbe-
stämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang. 
Detta integrerat med omsorgssektionens målarbete mot 
gott bemötande och insatser av god kvalitet, där beman-
ningsfrågorna en avgörande del för tjänsternas utförande. 
Brukarna har ökande omvårdnadsbehov och många är 

resurskrävande.  

 

 

Högre arbetsbelastning medför arbetsmiljörisker, stress, 
känsla av otillräcklighet, risk för utbrändhet, belastnings-
skador och hög sjukfrånvaro hos personal. Det bedöms 
fortsatt vara stora svårigheter att bemanna inom alla verk-
samhetsområden, framförallt socialsekreterare, hälso- och 
sjukvårdspersonal samt även chefer. Otillräcklig beman-
ning kan också riskera höga kostnader i form av kostnader 
för mer köpt vård. För låg eller otillräcklig bemanning ökar 
risken för vårdskador (lex Maria) och missförhållande (lex 
Sarah) 

Tranemo kommun har både inom äldreomsorgen och LSS-
verksamheterna en lägre standardkostnad än övriga kom-
muner i landet. Däremot ligger myndighetsfunktionen på 
en något högre nivå, detta kräver en fortsatt analys innan 
eventuella åtgärder kan genomföras. 
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TEKNISKA SEKTIONEN 

Verksamhetsbeskrivning 
I tekniska sektionens verksamhet ingår följande områden: 

Lokalförsörjning  
Verksamheten ska tillhandahålla lokaler för all kommunal 
verksamhet, antingen genom att förvalta egna lokaler eller 
genom inhyrning av lokaler från andra fastighetsägare. I 
verksamheten ingår också drift av kommunens sim- och 
idrottshallar samt ishall. Verksamheten ansvarar för lokal-
vård i kommunens fastigheter. 

Kost 
Kostverksamhetens uppdrag är att tillaga och servera 
goda, näringsrika och varierade måltider till verksamheter 
inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Andelen ekolo-
giska livsmedel ska öka, enligt nuvarande mål till 35 % 
under 2017. Livsmedel som köps in ska motsvara de natio-
nella djurskydds- och miljökrav som finns för respektive 
varugrupp. 

Infrastruktur (gata, skog, park och fordon) 
Verksamheten ansvarar för drift- och underhåll av kom-
munala gator och vägar, skötsel av kommunens skogar, 
parker, grönytor, naturområden och allmänna lek- och 
badplatser. Verksamheten ska också tillhandahålla poolbi-
lar för kommunens anställda samt samordna och utföra 
transporter av gods inom den kommunala verksamheten 
samt kyld mat till ordinärt boende. 

Affärsverksamheter (renhållning, vatten och avlopp, 
fjärrvärme och fiber) 
Renhållningsverksamheten ska ombesörja omhänderta-
gande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, drift 
av återvinningscentral samt omhändertagande av slam 
från enskilda brunnar. 
VA-verksamheten ska leverera dricksvatten, avleda spill- 
och dagvatten samt rena spillvatten på ett kvalitets- och 
miljömässigt säkert sätt. På verksamheten åligger även 
skydd av råvattentäkter samt hantering av avloppsslam. 
Fjärrvärmeverksamheten ska leverera värme och varmvat-
ten till kontrakterade kunder till ett konkurrenskraftigt 
pris. Verksamheten ska arbeta för att minimera driftstör-
ningarna till kund. 

Gemensam verksamhet 
I verksamheten ingår bostadsanpassning, färdtjänst, ener-
girådgivning, projektledning av kommunens investeringar 
samt gemensam administration. 

Omvärldsanalys 
Enligt prognoser kommer invånarantalet i kommunen att 
öka de kommande åren, vilket påverkar flera av sektionens 
verksamheter. Redan nu finns ett behov av att utöka loka-
lerna för barn- och äldreomsorg, främst genom om- och 
tillbyggnationer men eventuellt även genom nybyggnation. 
Fler och större lokaler kommer också medföra ett ökat 
behov av fastighetsskötsel, verksamhetsstöd samt lokal-
vård. Fler barn i förskola och skola innebär att livsme-
delsinköpen ökar, i vissa kök kan dessutom en personal-

förstärkning krävas. 

Kostenheten 

Offentliga måltider granskas medialt vilket ställer krav på 
verksamheterna. Dessa krav genererar troligen en högre 
måltidskvalitet, förbättrad kompetens och en ökad yrkes-
stolthet. 

Många kommunala restauranger väljer att KRAV-certifiera 
sig, vilket innebär att ett intyg utfärdas som visar att 
KRAV:s regelverk uppfylls på en viss andel av de servera-
de måltiderna. Certifieringen är relativt tidskrävande och 
kostsam. Kostenheten vill hellre fokusera på alla kvalitets-
höjande åtgärder såsom egentillagat, miljöanpassat, djur-
skydds- samt närings- och smakaspekter. I Tranemo kom-
mun uppfylls mer än KRAV-certifieringens riktlinjer för 
ekologiska inköp. 

Renhållning 

Sedan en längre tid tillbaka pågår arbetet med att utreda 
huruvida kommunerna ska ta över ansvaret för förpack-
ningsinsamling inklusive tidningar och glas. Ansvaret för 
detta ligger i nuläget hos Förpacknings- och tidningsin-
samlingen, så kallat producentansvar. Arbetsmaterial har 
överlämnats till regeringen men något formellt beslut har i 
dagsläget inte tagits. Bland annat kvarstår frågan hur fi-
nansieringen till kommunerna ska regleras. 

Inom avfallshanteringen använder man den så kallade 
avfallstrappan för att skapa en prioriteringsordning för 
olika behandlingsmetoder. Enligt EU:s direktiv ska priori-
tering ske enligt följande; förebyggande, återanvändning, 
materialanvändning, annan återvinning t ex energi samt 
som lägsta prioritering bortskaffande. EU-kommissionen 
har som förslag till mål satt att återvinningen av hushålls-
avfall ska öka till 70% till år 2030, samt att deponering 
successivt ska upphöra. Nuvarande mål är 50% till år 2020. 
I Tranemo kommun låg utfallet för materialåtervinning 
inklusive biologisk behandling på 40% under 2015. 

Färdtjänst och bostadsanpassning 

Antalet äldre i kommunen ökar och fler bor kvar hemma 
längre vilket kommer att medföra ett fortsatt ökat behov av 
färdtjänst och bostadsanpassning. 

  

Ekonomi (mnkr) 

 Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Gemensam verksamhet -8,1 -8,3 -8,5 

Lokalförsörjning -26,8 -27,4 -28,2 

Kost -21,2 -21,7 -22,3 

Infrastruktur -14,8 -15,2 -15,6 

Affärsverksamheter -0,4 -0,4 -0,4 

Totalt -71,3 -73,0 -75,0 
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Verksamhetsmått och nyckeltal 
 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Antal årsarbe-
tare 107 107 107 

 

Verksamhetsförändring-
ar/konsekvensbeskrivningar 
I kommunstyrelsens förslag till budget ingår en anpassning 
med 2% på tekniska sektionen, motsvarande 1,4 mnkr. 
Anpassningen måste göras på de skattefinansierade verk-
samheterna; lokalförsörjning, kost, gata/park. (Affärsverk-
samheterna VA, renhållning och fjärrvärme täcks genom 
taxefinansiering och ej genom budgetanslag). Hur fördel-
ningen ska göras mellan de skattefinansierade verksamhe-
terna är i nuläget inte klart, men minskning av personal-
styrkan samt underhåll av bl a gator kommer att krävas. 
Detta riskerar att medföra en ökad arbetsbelastning och 
sämre arbetsmiljö. Vissa underhållsåtgärder skjuts på fram-
tiden trots att det finns ett behov av att utföra dem under 
2017, det finns även en risk för att utbudet i kommunens 
restauranger försämras. 

Lokalförsörjning 

Lokalvården som bedrivs på entreprenad beräknas utökas 
till att även gälla äldreboenden från 2017. I nuläget är det 
osäkert hur stora extrakostnader samt personalresurser för 
samordning som detta kommer att medföra. Kartläggning 
av städytor, städfrekvens m m pågår. 

Ett ökat behov av bl a barnomsorg medför förutom till-
kommande lokalytor även en förtätning av utnyttjandet av 
befintliga lokaler. Flera lokaler utnyttjas till den maxgräns 
som finns för ventilation m m, om ytterligare förtätning 
sker kommer åtgärder på ventilationsanläggningar att 
krävas i vissa fastigheter. I flera fastigheter har lokaler 
tagits i anspråk för andra ändamål än vad de byggts för, 
vilket även detta kan innebära att förändringar av ventila-
tion, brandskydd m m måste ske. 

Då antalet barn i skolan ökar medför detta att undervis-
ningstiden i simhallen måste utökas, som en följd av detta 
kan öppettiderna för allmänheten under dagtid behöva 
minskas. Verksamheten ser över möjligheterna till bl a 
schemaförändringar för personalen i simhallen för att kun-
na motverka detta. 

Simhallen i Tranemo är byggd 1969 och omfattande åtgär-
der/investeringar på stora bassängen kommer att krävas 
inom de kommande åren. Utredning av olika alternativ bör 
påbörjas snarast för att kunna planera in detta i invester-
ingsbudgeten inom några år. Även för ishallen finns ett 
stort renoverings-/investeringsbehov, bl a kommer ventila-
tionsanläggningen och ismaskinen behöva bytas. 

Kostenheten 

Med fler ekologiska artiklar upphandlade och en tydligare 
inköpsstyrning uppgår nu andelen ekologiska inköp till 

35%, vilket är en stor ökning jämfört med tidigare mätning. 

Under 2017 kommer arbetet med kvalitetsförbättringar att 
fortsätta, där prioriteringen kommer att ligga på att de 
flesta måltider ska vara egentillagade. Från hösten 2016 
serverar alla skolkök två dagens rätt där fokus är att mins-
ka matsvinnet genom att tillaga måltider efter råvarutill-
gång, samt även servera mer fisk och vegetariskt. Mindre 
charkuterier serveras då dess cancerogena effekt är tydligt 
fastställd av WHO. 

Frukost och mellanmål i förskola och fritids kommer från 
hösten 2016 att innehålla mindre socker och mer fibrer. Det 
innebär att varm choklad, risgrynsgröt och mannagryns-
gröt kommer att få ge plats åt olika fiberrika grötsorter, 
egengjord müsli, egenbakat bröd och varierade pålägg. 

Under 2016 har "projekt äldremåltider" genomförts, i detta 
projekt har rutiner arbetats fram vilket gör det möjligt att fr 
o m våren 2017 servera två dagens lunch på kommunens 
äldreboenden. Projektet innebär större valfrihet för de 
boende, fler måltider såsom aptitretare och sängfösare ska 
serveras för att öka livskvaliteten samt minska nattfastan 
och därmed förebygga undernäring. 

I samband med att förskolorna i Dalstorp och Länghem 
byggs om kommer även köken på respektive ställe att 
byggas om till tillagningskök. Målet är att laga maten så 
nära gästen som möjligt, speciellt i förskolor där även mål-
tidspedagogik kan tillämpas. 

I takt med att fler av kommunens kök blir tillagningskök 
ökar också behovet av utbildade, erfarna och engagerade 
kockar. För att ge de egna medarbetarna chansen till ut-
veckling medverkar kostenheten i projektet "Validering 
Väst", där man via utbildade yrkesbedömare och handle-
dare kan validera medarbetare till motsvarande kock. 

Infrastruktur 

Det finns ett behov av fler bostäder runt om i kommunen, 
för att stimulera bostadsbyggandet inför kommunen en 
tomtrabatt fr o m hösten 2016. Ett ökat bostadsbyggande 
kommer även att medföra att utbyggnad av infrastruktur i 
form av gator, parker, VA m m kommer att behövas. 

Renhållning 

I samband med att arbetet pågår med att ta fram en ny 
avfallsplan och renhållningsföreskrifter har frågan om 
framtida hämtningssystem diskuterats. Renhållningsverk-
samheten har tagit fram ett förslag till nytt hämtningssy-
stem, politiskt beslut ska fattas under hösten 2016. 

För avfallsplanen har tidplan upprättas och förslag kom-
mer att till utskott, partier samt kommunens sektioner för 
synpunkter under hösten 2016. Efter att synpunkter sam-
manställts ställs planen ut på remiss under 4 veckor i feb-
ruari-mars 2017. Målet är att ny avfallsplan samt föreskrif-
ter ska gälla fr o m 2018. I samband med att den nya planen 
antas kommer nytt hämtningssystem att införas, bland 
annat kommer separat matavfallsinsamling att införas för 
hushållen. Detta kommer i sin tur att medföra att renhåll-
ningstaxan behöver omarbetas. 
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Till 2017 föreslås en höjning med 10% av renhållningstaxan 
för de hushåll som har så kallat komposteringsabonne-
mang. Höjningen beror på att denna abonnemangsform 
inte längre bär sina egna kostnader, utan har till viss del 
subventionerats av övriga abonnemangsformer. 

Vatten och avlopp 

I Dalstorp har arbetet med att undersöka möjligheterna till 
en ny vattentäkt påbörjats, för att möjliggöra leverans av 
vatten till Dalstorp, Ljungsarp, Nittorp samt Ölsremma via 
överföringsledningar. Från utredning till driftstart innebär 
detta ett flerårsprojekt. 

Till 2017 föreslås att VA-taxan är oförändrad, då en ny taxa 
började gälla fr o m halvårsskiftet 2016. 
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NÄRINGSLIV- OCH STRATEGISEKTIONEN 

Verksamhetsbeskrivning 
Näringsliv- och Strategisektionens områden är näringsliv, 
information och kommunikation, marknadsföring, fysisk 
planering, miljöstrategiska frågor, kollektivtrafik, skol-
skjuts, turism, landsbygdsutveckling, folkhälsa, EU pro-
gram och strategiska infrastrukturfrågor. Sektionen är även 
kontakten mot gemensam nämnd inom Bygg och miljö. 

Sektionens arbete tar i mycket sikte på kommunens lång-
siktiga utveckling och bedrivs ur ett medborgarperspektiv 
och i nära kontakt med de som berörs. 

  

Omvärldsanalys 
Den kraftiga urbaniseringen som sker i Sverige påverkar 
även Tranemo som de senaste åren haft en successiv 
minskning av befolkningen även om trendbrott har skett 
under 2015. Det är en stor uppgift för sektionen och för-
valtningen att arbeta med utmaningen att ge förutsättning-
ar för en ökning av befolkningen. Under hösten 2016 
kommer ett bostadsförsörjningsprogram att tas fram. En 
stor möjlighet ser vi i de nyanlända till kommunen, hur 
kan vi på bästa sätt arbeta med integration och ta vara på 
den kunskap och entreprenörskap från denna målgrupp? 

Vägen Viared-Kråkered har fört Göteborg närmare Trane-
mo tidsmässigt. Det ökar attraktiviteten och möjligheten 
för etableringar och pendling när restiden är under en 
timme med bil. Smidiga anslutningar för i Borås anslutan-
de banor liksom regionala busslinjer är en nödvändighet 
för de som reser kollektivt. Vi driver utvecklingen av att 
möjliggöra attraktiva tomter för bostäder, samt för en hög 
infrastruktur, i närtid är målet fler stationslägen så att tåg 
ska stanna i Länghem och Grimsås (stannar idag i Limma-
red) och i ett längre perspektiv arbeta för att riksväg 27 ska 
bli 2+1 väg. Vi arbetar för att åstadkomma en ännu bättre 
dialog med Trafikverket och Länsstyrelsen inför utveck-
lingen av kommunen gällande planer för både bostäder 
och etableringsmark. En dialog förs gällande prioriteringen 
av Rv 27/Kust till kustbanan för att den ska få en ännu mer 
central roll i den regionala respektive nationella planen för 
infrastruktur. 

En viktig del i arbetet inom samtliga delområden Närings-
livs- och Strategisektionen har uppgifter, ska personalens 
samlade kompetens och erfarenheter utnyttjas för att upp-
nå så bra resultat som möjligt. Bra samverkan och samarbe-
te med förvaltningens övriga sektioner är en förutsättning 
för sektionens arbete. Sektionen måste också utveckla goda 
relationer och god samverkan med de regionala aktörer 
sektionen är beroende av i sitt arbete. 

Vikten av att vara en attraktiv kommun är av stor betydel-
se. För att få ett bra företagsklimat är det inte bara etable-
ringsmöjligheter och en bra dialog som är avgörande. Det 
måste finnas en effektiv och korrekt handläggning ärenden  

 

och ett bra bemötande. 

I det miljöstrategiska arbetet ser vi effekter av ett globalt 
förändrat klimat och dessa kommer enligt prognoser blir 
allt tydligare. Hur det kommer påverka Tranemo kommun 
och hur vi kan förebygga de negativa konsekvenserna men 
samtidigt hur vi tar vara på de möjligheter som öppnar sig 
för oss, bör av kommunen behandlas i en klimatanpass-
ningsplan. 

   

Ekonomi (mkr) 
 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Summa -20,5 -21,0 -21,5 

 

Verksamhetsmått och nyckeltal 
 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Antal årsarbe-
tare 9 9 9 
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SERVICESEKTIONEN 

Verksamhetsbeskrivning 
I Servicesektionen ingår följande funktioner: 

Medborgarservice - och Processtöd 

Funktionen arbetar bl a med processtöd till kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen, politiska beredningar och 
utskott. Funktionen har också det övergripande ansvaret 
för kommunens diarieföring. Kommunens reception och 
telefonväxel finns också på funktionen samt att kommu-
nens jurist också är organiserad på funktionen för medbor-
garservice och processtöd. Från maj 2016 är också kommu-
nens övergripande integrationsarbete organiserat på funk-
tionen för medborgarservice- och processtöd. 

Ekonomifunktionen 

Funktionen ansvarar för det övergripande ansvaret för 
kommunens ekonomi, ekonomstöd till övriga sektioner, 
stöd i upphandlingsfrågor och försäkringsfrågor. 

Personalfunktionen 

Personalfunktionen är gemensam med Svenljunga kom-
mun med Tranemo som huvudman. Funktionen sköter 
lönehantering och pensionsfrågor för båda kommunerna. 
Funktionen fungerar också som stöd åt övriga sektioner 
och nämnder i båda kommunerna vid rekrytering, arbets-
miljöfrågor, rehabiliteringsärenden och övriga personalfrå-
gor. 

Gemensam IT-nämnd med Ulricehamn 

Samverkansavtal med Ulricehamn finns gällande IT-
utveckling och drift där Ulricehamn är värdkommun. Ser-
vicesektionen har tillsynsansvaret från Tranemos sida 
gällande IT-verksamheten. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Kommunens övergripande kvalitetsarbete är organiserat 
under servicesektionen. 

Omvärldsanalys 
Servicesektionen i Tranemo kommun ska fungera som stöd 
till politik och övriga sektioner, men också fungera externt 
genom exempelvis service till medborgarna. 

Sektionen påverkas av ändringar i lagar och regler som 
beslutas av exempelvis riksdagen. Ändringar på riksplanet 
påverkar i hög grad sektionen. Sektionen måste ta hänsyn 
till ändringar som uppstår, både på riksplanet och det 
kommunala planet. Ekonomi och personalfunktionen på-
verkas också av ändringar i lagar, avtal på arbetsmarkna-
den och övriga centrala regler. 

 

Integrationsenheten påverkas mycket av riksdagsbeslut 
och beslut på regional nivå gällande hur många flyktingar 
Sverige ska ta emot. För 2017 har Tranemo kommun tillde-
lats att ta emot 40 flyktingar som har fått uppehållstill-
stånd. 

Ekonomi (mkr) 
 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Summa -51,0 -52,2 -51,2 

 

Verksamhetsmått och nyckeltal 
 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Antal årsarbe-
tare 34 34 34 

 

Verksamhetsförändring-
ar/konsekvensbeskrivningar 
Servicesektionen ska i kommunstyrelsens förslag anpassa 
verksamheten med 800 tkr. Kommunens jurist är föräldra-
ledig under del av 2017. Ersättare anställs inte, vilket gör 
att utredningar och juristärenden får skötas av andra inom 
förvaltningen. Konsekvensen av detta kan bli att stödet till 
andra sektioner och till politiken försämras. I anpassningen 
ingår också ca 185 tkr som berör den gemensamma perso-
nalsamverkansnämnden. Detta innebär att eventuella 
vakanser under året inte tillsätts, vilket kan innebära ökad 
arbetsbelastning för övriga anställda på personalfunktio-
nen. För övrigt har inom hela sektionen mindre neddrag-
ningar gjorts på kompetensutveckling och vissa övriga 
kostnader. 
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Investeringsbudget 2017-2019 (tkr) 
     

  

Prognos 
ombudg 

     
  2016 2017 2018 2019  

              

    Servicesektionen           

  9700 Inventarier   100 100 100   

                

    Lärandesektionen           

Kf 9237 Nytt bibliotek 400 4 000 24 100  0   

  91xx Inventarier  4 600 1 700 1 700   

Ks 9278 Förskola Länghem  22 000    0  0  0   

Ks 92xx Förskola Dalstorp  0 12 000 0  

Au 9208 Förskola Prästgården -2 000 4 300  900 0  

Ks 92xx Renovering & ombyggnad 
Grimsåsskolan 

 500 2 000 18 000  

Au 92xx Tillagningskök Medborgarhuset     0   3 200 0  

 Au    92xx  Upprustning skol IP Tranängskolan     500  4 000    

Kf    92xx Skol- och förskolelokaler Tranemo  200    

               

  Omsorgssektionen       

Ks     92xx Om- och tillbyggnad Glimringe   2 000 2 500 1 000  

    94xx Inventarier  1 500  1 000 1 000   

 Ks 9276 Omb Resurscentrum  för dagcenter 0  1 000       5 500  0   

 92xx Utökn demensplatser   15 000 8 000 0  

  92xx Lägenheter Lövängen 13 000   0       

        

  Tekniksektionen       

Au 9307 GC-vägar, Trafiksäkerhet 0 1 000 1 500 900   

  9300 Inköp och utbyte av arbetsmaskiner   85 85 85 Årligt 

  9334 Arbetsfordon  500 500 500 Årligt 

 Au    9362 Gata, GC-väg, P-plats, Park  
Samhallstomten 

1 900  500  2 000 2 000    

 Au 9381 Markförvärv   750 750 750 Årligt  

  9250 Maskiner och inventarier kost  300 300 3 00 Årligt  

     9376 Reinvestering/komponentavskrivning 
gata 

  3 000 3 000 3 000   

 9299 Reinvestering/ komponentavskrivning 
fastigheter 

 4 500 4 500 4 500  

 9377 Reinvestering/komponentavskrivning 
park 

 300 300 300  

        

    Teknik/taxefinansierat           

 9314 Reinvesteringar/komponentavskrivning/
slamhantering  VA 

 

14 000 12 000    12 000     
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Au 9356 Överföringsledningar  1 000 7 000 1 000   

     9241 Efteranslutningar fjärrvärme   150 150 150 Årligt 

     9370 VA samhallstomten 900  0 2 000 0    

 Au    93xx Inköp sopkärl  2 500 900   

        

    Investeringspott           

  Ks  9798  Investeringspott, taxefinansierad   2 500 4 500 4 500   

 Ks 9799  Investeringspott, skattefinansierad   4 500 8 000 8 000   

     93xx  Detaljplaner     500   500 500    

  9380 Markförsäljning   -700 -700 -700   

  9390 Gatubyggnadsavgifter   -200 -200 -200   

  9391 Anslutningsavgifter   -400 -400 -400   

  TOTALSUMMA INVESTERINGAR  67 985 108085 63 485   

 Prognos totalt att ombudgetera 36 200    

 

 

Varav 
 
 

      

 
skattefinansierad verksamhet 48 235 81 935 46 235 

taxefinansierad verksamhet 19 750 26 150 17 250 

 
 
Märkning av investeringar 
 
Kf  Kommunfullmäktige skall fatta beslut om projektet innan igångsättning. Dock får 10 % av 

anslaget tas i anspråk av förvaltningen för projektering före fullmäktiges beslut det år anslaget är 
anvisat. 

 
Ks Kommunstyrelsen skall fatta beslut om projektet innan igångsättning. 
 
Au Kommunstyrelsens allmänna utskott skall fatta beslut om projektet innan igångsättning. 

 

INVESTERINGSBESKRIVNING 
 

Servicesektionen 

9700 Inventarier 
Löpande förnyelse av inventarier för  servicesektionens behov. 
 
 
Lärandesektionen 
9237 Nytt bibliotek 
Ett principbeslut om att flytta biblioteket till den tomt som finns planlagd för detta vid Tranemosjön är 
taget. Projektet skall genomföras i när samarbete med näringslivet och den intresseförening som finns, och i 
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enlighet med de principer fullmäktige fastställt. Byggnaden skall också innehålla lokaer för hotell och 
restaurang som skall hyras ut. 

 
91xx Inventarier Lärandesektionen 
Löpande förnyelse av inventarier för lärandesektionens behov.  

 

9208 Förskola  Prästgården 
Avser etapp 2 som kan påbörjas när ny detaljplan antagits, och bygglov kan lämnas. Det beräknas 
preliminärt kunna ske andra halvåret 2016,  med färdigställande under 2017 

 

9278 Förskolor i Dalstorp och Länghem 
Om och tillbyggnad av förskolorna i Länghem och Dalstorp i enlighet med av Kommunfullmäktige 
fastställt lokalprogram. Påbörjas hösten 2016. 

 

92xx Renovering och ombyggnad av Grimsåsskolan. 
 Omfattning och kostnad ännu ej klarlagd. Arbete med lokalbehovsplan  bör påbörjas  2017.  

 

92xx Tillagningskök Medborgarhuset 
Ett  nytt tillagningskök bör iordningsställas i Medborgarhuset för matlagning till gymnasieskolan. Befintligt 
serveringskök och disk kan samnyttjas med hyresgäster.  Kan inrymmas i befintlig byggnad efter 
ombyggnad 

 

92xx Upprustning Skol- IP, Tranängskolan 
Idrottplatsen vid Tranängskolan behöver rustas upp genom anläggande av nytt gräs och upprustning av 
Friidrottsanläggningen 

 

92xx Skol- och förskolelokaler, Tranemo 
Vid en översyn av framtida lokalbehov för olika kommunala verksamheter har konstaterats ett akut behov 
av lokaler för skola och förskola i Tranemo. Den stora och avgörande frågan är om befintliga enheter skall 
utökas eller om en ny skola/förskola skall etableras.  Det utredningsarbetet måste starta omgående, och det 
krävs resurser för viss konsultmedverkan under 2017. 

 

Omsorgssektionen 
92xx Om- och tillbyggnad av Glimringe 
Det är akut brist på lokaler för hemtjänst och hemsjukvård och viss dagverksanhet i Limmared. 
Verksamheten inryms nu i Glimringe, men det är får trångt och tungarbetat och situationen har utvecklats 
till ett arbetsmiljöproblem. Vissa lokaler används till annat än vad de är byggda för vilket delvis är orsaken 
till den försämrade  arbetsmiljön. En översyn av hur alla lokaler som inte är boendeplatser skall användas 
bör göras och ett åtgärdsprogram för anpassning och eventuell utökning måste tas fram. 

 

 

94xx Inventarier Omsorgssektionen 
Avser löpande förnyelse av inventarier inom omsorgssektionens verksamhetsområde.  
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9276 Ombyggnad resurscentrum 
Avser ombyggnad av lokalerna i nuvarande resurscentrum efter att en del av verksamheten där flyttar till 
Gudarpsgården. Sannolikt mindre ändringar i  rumsindelning men däremot större verksamhetsmässiga 
förändringar där  man ändrar från bostad till verksamhetslokal. Innebär myndighetskrav på  översyn av 
brand, säkerhet, ventilation mm. Arbetet med ett lokalprogram just påbörjat och omfattning av åtgärder 
ännu ej klarlagd. 

92xx Utökning demensplatser Gudarpsgården 
Avser tillbyggnad av Gudarpsgården för att skapa 11 nya boendeplatser för personer med demenssjukdom. 

 

 

Tekniska sektionen 
. 

9307 GC-vägar, trafiksäkerhet 
Åtgärder med kommunala GC-vägar, hållplatser och trafiksäkerhet. Delvis medfinansierat med bidrag  
från Trafikverket eller Västtrafik. 

 

93xx Reinvestering/ komponentavskrivning gata 
Samlat anslag för reinvesteringsåtgärder och komponentavskrivning inom gator och vägar.  Närmast gäller 
bland annat utbyte av dåliga massor  i samband med att gator iordningställs efter att VA-ledningar sanerats 
samt beläggningsarbeten. Dessutom måste delar av gatubelysningsnätet bytas ut. 

 

9300 Inköp/utbyte av arbetsmaskiner 
Förnyelse och komplettering av arbetsmaskiner för egenregiverksamheten.  

 

9334 Arbetsfordon 
Avser förnyelse och komplettering av fordon för tekniska sektionens behov inom fastighet, gata/VA och 
transporttjänst. 

 

93xx Gata, GC-väg och P-platser samhallstomten 
Avser ny gata som infart till samhallstomten enligt fastställd detaljplan. Måste iordningsställas senast 
samtidigt som nya bostäder på området färdigställs. Dessutom skall nya parkeringsplatser och en ny GC-
väg iordningställas. Iordningställande av Medborgarplatsen och parkområdet mot sjön. 

 

9381 Markförvärv 
Förvärv av mark för att tillförsäkra en markreserv i tillräcklig omfattning. 
 
9250 Maskiner och inventarier kost 
Avser inköp av maskiner och inventarier till köken. Gäller allt som inte tillhör fastigheten såsom små 
maskiner, transportvagnar m m. 
 
9299 Reinvestering och komponentavskrivning fastigheter 
Avser åtgärder på kommunens fastigheter som utgörs av vad som skall hanteras som reinvestering enligt 
regler för komponentavskrivning. Aktuellt är bland annat byte av ventilations- och belysningsinstallationer 
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93xx Reinvestering/komponentavskrivning park 
Avser åtgärder med upprustning av bef park- och lekanläggningar som finanieras inom ramen för 
komponentavskrivning. 
 
 
 
Taxe-/avgiftsfinansierat 
 
 
9314 Reinvestering, komponentavskrivning och ombyggnad för slamhantering VA 
Samlat anslag för reinvestering och åtgärder som skall finansieras inom ramen för komponentavskrivning 
inom VA-verksamheten. För 2017 gäller bland annat åtgärder på VA-nätet där gamla och uttjänta mer än 50 
år gamla ledningar byts ut och dagvatten separeras. Dessutom krävs åtgärder på avloppsreningsverken.  
Behovet är mycket stort och det kommer att krävas kraftfulla åtgärder  under lång tid för att hålla 
anläggningarna i funktionellt skick och möta ökade krav från myndigheter och kunder. Trots att 
omfattande åtgärder gjorts under snart 15 år finns fortfarande alldeles för mycket dagvatten i 
spillvattenledningarna, och såväl in- som utläckage från ledningsnätet är för stort. 

 

9356 Överföringsledningar 
Avser åtgärder med överföringsledningar och pumpstationer samt till det kopplade åtgärder på VA-verk  
enligt fastlagd plan. Närmast i tur står fördigställande av  ledning mellan Gölingstorp och Nittorp, 
omkopplingar i Nittorp och  fortsättning mot Ljungsarp.  

 

93xx VA Samhallstomten 
Framdragning av anslutningspunkter till nya bostadshus samt arbete med befintliga ledningar på 
samhalltomten. Kommer att behöva göras i etapper under 2016 och 2017.  

 

9241 Efteranslutningar fjärrvärme 
Förtätning inom områden där utbyggnaden av stamnätet är klar.  

 

92xx Inköp sopkärl 
Inför förändring av system och metoder för insamling av hushållsavfall behöver fler och nya kärl 
införskaffas 

 

 
 
Investeringspott 
 
Nedanstående projekt ingår i investeringspotten. Tid, omfattning och kostnad ej klarlagt.  

 

Investeringspott, taxefinansierad 

Exploateringsområden  

Utbyggnad av gator och VA på nya områden vid exploatering för bostäder eller industri.  
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Bredband/fiber 

Utbyggnad av bredband i hela kommunen för att täcka de områden där tillgång till bredband saknas. 

Fiberanslutning för kommunala fastigheter inom taxefinansierad verksamhet. 

 

Myndighetsåtgärder 

Avser åtgärder påkallade av myndigheter vid t ex brandtillsyn, arbetsmiljöinspektion m m eller akuta 
investeringsbehov för att upprätthålla funktion inom VA, fjärrvärme, bredband och renhållning. 

 

Åtgärder garantibesiktningar 

Ibland konstateras fel i byggnader i samband med garantibesiktningen som oftast är 5 år efter att lokalen 
eller anläggningen tagits i bruk. Det kan då röra sig om åtgärder som måste utföras snarast, eller sådant 
som entreprenören och kommunen har ett delat ansvar för vilket då måste klaras av innan garantiåtagandet 
upphör.  

 

Ny vattentäkt 

Arbete med att söka efter en ny vattentäkt för Dalstorp/Nittorp/Ljungsarp och Ölsremma har inletts. 
Befintliga täkter i de berörda orterna vilka kopplas ihop när överföringsledningarna byggs klart ligger alla 
olämplgt till med uppenbar risk för översvämning och förorening från trafikolyckor. Kapaciteten är också 
begränsad och det bedöms inte lämpligt att utöka denna då alla har olämplig placering. Däremot borde det 
finnas goda möjlighet att anlägga en ny täkt i anslutning till ledningen mellan  Nittorp och Dalstorp. På så 
sätt kan en betryggande säkerhet byggas in i systemet så att någon av nuvaraande täkter kan stängas av 
omgående om en olycka skulle ske eller vattennivån stiga så att nuvarande brunnar översvämmas. 

 

Investeringspott, skattefinansierad 

 

Myndighetsåtgärder 

Avser åtgärder påkallade av myndigheter vid t ex brandtillsyn, arbetsmiljöinspektion m m. 

 

Enkelt avhjälpbara hinder 

Avser åtgärder för enkelt avhjälpbara hinder utifrån gällande regelverk.  

 

Ombyggnad resurscentrum och Västergården 

I samband med att en del av verksamheten vid Västergården flyttar till lokaler vid Resurscentrum, och en 
del verksamhet flyttar från Resurscentrum till Gudarpsgården skall  ny verksamhet in i de lokaler som 
friställs vilket innebär krav på anpassning av lokalerna till ny verksamhet. 

 

Skol- och förskolelokaler  

Det är stort tryck på både skolor och förskolor i flera delar av kommunen, och åtgärder för att anskaffa fler 
lokaler kan komma att behöva vidtas med kort varsel för att lösa akuta problem. Visst utredningsarbete 
pågår, men för dagen finns inga färdiga förslag.  

 

Strukturförändringar  

Avser lokalförändringar i samband med strukturförändringar. 
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Banvallar, cykelvägar 

Avser färdigställande och beläggning av sista delen av banvallen genom Uddebo fram till gränsen mot 
Svenljunga i 2 etapper. Senare kommer också cykelvägar mellan andra tätorter. 

 

Åtgärder garantibesiktningar 

Ibland konstateras fel i byggnader i samband med garantibesiktningen som oftast är 5 år efter att lokalen 
eller anläggningen tagits i bruk. Det kan då röra sig om åtgärder som måste utföras snarast, eller sådant 
som entreprenören och kommunen har ett delat ansvar för vilket då måste klaras av innan garantiåtagandet 
upphör.  

 

Kostnadsökning beslutade projekt 

Avser täckning av kostnadsökningar på redan beslutade och budgeterade projekt upp till max 30% när 
anbud inkommit. 

 

Bredband/fiber 

Fiberanslutning för kommunala fastigheter inom skattefinansierad verksamhet, samt för att genomföra de 
åtgärder som lagts fast i beslutade styrdokument inom IT/bredband/fiber- området. Det är också aktuellt 
med upprustning av interna it-installationer inom kommunala byggnader. 

 

Föreningsstöd till anläggningar och byggnadsprojekt av större karaktär 

Åtgärder efter beviljade ansökningar från ideella föreningar enligt kommunens riktlinjer avseende 
anläggningar och byggnadsprojekt  av större karaktär som bedöms vara en investering ur kommunalt 
perspektiv. 

 

Förbättring av belysning utmed gång- och cykelstråk 

Åtgärder för förbättrad belysning med utgångspunkt från genomförd inventering av belysning i gång och 
cykelstråk. 

 

Boende och utbildning för ensamkommande barn 

Oroligheter i omvärlden skapar stora flyktingströmmar.  Kommunen har bland annat ansvar för ta emot 
och ordna boende för ensamkommande flyktingbarn och fler bostäder samt undervisningslokaler  kan 
komma behövas med kort varsel. 

 

Åtgärder efter risk- och sårbarhetsanalys 

I samband med att en risk- och sårbarhetsanalys har genomförts om kommunens förmåga att upprätthålla 
erforderlig verksamhet vid betydande störning av samhället har vissa brister  identifierats som kan behöva 
åtgärdas. Arbetet sker i samverkan med myndigheten för samhällsskydd och beredskap och viss 
delfinansiering därifrån kan också erhållas. 
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TAXEBILAGA
TAXA 2016        
EXKL MOMS

TAXA 2016         
INKL MOMS FÖRÄND-RING

TAXA 2017     
EXKL MOMS

TAXA 2017         
INKL MOMS FÖRÄND-RING

1. SERVICESEKTIONEN
PROCESSTÖD
1.1 Kopiering/Föreningskopiering
Grundavgift 57,60 kr 72,00 kr 2,9% 59,20 kr 74,00 kr 2,8%
därutöver  för vitt papper, öre/kopia 0,62 kr 0,78 kr 3,3% 0,64 kr 0,80 kr 3,2%
för färgat papper, öre/kopia 0,86 kr 1,08 kr 2,4% 0,88 kr 1,10 kr 2,3%
Utskrifter/ kopior i färg
A4 enkelsidig 2,46 kr 3,08 kr 2,5% 2,52 kr 3,15 kr 2,4%
A4 dubbelsidig 5,14 kr 6,43 kr 2,8% 5,27 kr 6,59 kr 2,5%
A3 enkelsidig 4,10 kr 5,13 kr 2,5% 4,20 kr 5,25 kr 2,4%
A3 dubbelsidig 8,63 kr 10,79 kr 2,7% 8,85 kr 11,06 kr 2,5%

Härutöver debiteras föreningen för 7 sk pliktexemplar, som kommunen i enlighet med lagen om pliktexemplar ska leverera
till Kungliga biblioteket och landets sex universitetsbibliotek. 

Allmänna handlingar finns reglerat i Avgiftsförordningen (1992:191). Om en beställning omfattar 10 sidor eller mer ska 
beställningsavgift om 50 kr tas ut. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. Moms tas ej ut på allmänna handlingar.

1.2 Prenumeration
Handlingar till Kommunfullmäktige, per år 1 400,00 kr 1 400,00 kr 0,0% utgår utgår
Handlingar till Kommunstyrelsen, per år 2 200,00 kr 2 200,00 kr 0,0% utgår utgår

2. NÄRINGSLIV- OCH 
STRATEGISEKTIONEN
2.1 Detaljplaner
Planbesked Ny fr - 16
Enkel åtgärd 200 mPBB eller tidsersättning Ny fr - 16 200 mPBB eller tidsersättn
Medelstor åtgärd 400 mPBB eller tidsersättning Ny fr - 16 400 mPBB eller tidsersättn
Stor åtgärd 700 mPBB eller tidsersättning Ny fr - 16 700 mPBB eller tidsersättn
mPBB = milliprisbasbelopp

Nedanstående taxor avser befintliga detaljplaner, vid 
beställning av ny detaljplan tecknas separat planavtal.

För tillkommande fastighetsyta utgår reducerad avgift.
Villatomt omfattande en lägenhet 15 000,00 kr 15 000,00 kr 0,0% 15 000,00 kr 15 000,00 kr 0,0%
Flerbostadshus
Grundavgift 15 000,00 kr 15 000,00 kr 0,0% 15 000,00 kr 15 000,00 kr 0,0%
Avgift per kvm lägenhetsyta 80,00 kr 80,00 kr 0,0% 80,00 kr 80,00 kr 0,0%

Industritomter
Grundavgift 20 000,00 kr 20 000,00 kr 0,0% 20 000,00 kr 20 000,00 kr 0,0%
Avgift per kvm tomtyta 4,00 kr 4,00 kr 0,0% 4,00 kr 4,00 kr 0,0%

3. TEKNISKA SEKTIONEN

3.1 VATTEN OCH AVLOPP Ny taxa fr o m 2016-07-01
Brukningsavgifter
a) Fast avgift per mätare, Qn 2,5, per år 3 743,00 kr 4 678,75 kr 0,0% 2 880,00 kr 3 600,00 kr -23,1%
Qn 5, per år 10 835,00 kr 13 543,75 kr 0,0% 10 500,00 kr 13 125,00 kr -3,1%
Qn 10, per år 31 317,00 kr 39 146,25 kr 0,0% 31 400,00 kr 39 250,00 kr 0,3%
Qn 15, per år 99 611,00 kr 124 513,75 kr 0,0% 86 400,00 kr 108 000,00 kr -13,3%
           -"-                , 80 mm, per år 337 800,00 kr 422 250,00 kr 0,0% utgår
           -"-                , 100 mm, per år 671 354,00 kr 839 192,50 kr 0,0% utgår
För större mätare än Qn 15 tecknas avtal

b) avgift per m3 levererat vatten 26,74 kr 33,43 kr 0,0% 23,08 kr 28,85 kr -13,7%
c) avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och 
därmed jämställd fastighet 0,00 kr 0,00 kr 0,0% 476,00 kr 595,00 kr Ny fr 160701
d) avgift per år o varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för 
annan fastighet 0,00 kr 0,00 kr 0,0% 45,60 kr 57,00 kr Ny fr 160701
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Kommunalt avlopp utan mätning, eget vatten 6 127,00 kr 7 658,75 0,0% 6 127,00 kr 7 658,75 0,0%
Kommunal avlopp med mätning, eget vatten 2 902,00 kr 3 627,50 0,0% 2 902,00 kr 3 627,50 0,0%
Kommunal vatten med mätning, eget avlopp 2 902,00 kr 3 627,50 0,0% 2 902,00 kr 3 627,50 0,0%

Sker ej mätning av byggvatten, skall fast brukningsavgift erläggas per lägenhet
1 lgh 921,00 kr 1 151,25 kr 0,0% 921,00 kr 1 151,25 kr 0,0%
2-5 lgh 540,00 kr 675,00 kr 0,0% 540,00 kr 675,00 kr 0,0%
6-25 lgh 369,00 kr 461,25 kr 0,0% 369,00 kr 461,25 kr 0,0%
26-70 lgh 275,00 kr 343,75 kr 0,0% 275,00 kr 343,75 kr 0,0%
71-       lgh 177,00 kr 221,25 kr 0,0% 177,00 kr 221,25 kr 0,0%
Fristående bostadshus eller liknande 900,00 kr 1 125,00 kr 0,0% 900,00 kr 1 125,00 kr 0,0%
Avstängningsavgift 828,00 kr 1 035,00 kr 0,0% 828,00 kr 1 035,00 kr 0,0%

Anslutningsavgift
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet erlägges anslutningsavgift med:
V = Vatten, S = Spillvatten, Df = Dagvatten fastighet
Avgift utgår per fastighet med
a) framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S o Df 25 140,00 kr 31 425,00 kr 0,0% 25 126,40 kr 31 408,00 kr -0,1%
b) upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för 
V, S o Df 22 480,00 kr 28 100,00 kr 0,0% 22 576,00 kr 28 220,00 kr 0,4%
c) en avgift per kvm tomtyta 27,40 kr 34,25 kr 0,0% 27,52 kr 34,40 kr 0,4%
d) en avgift per lägenhet 19 540,00 kr 24 425,00 kr 0,0% 19 623,20 kr 24 529,00 kr 0,4%
e) *grundavgift för bortledande av Df utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats 0,00 kr 0,00 kr 0,0% 8 284,00 kr 10 355,00 kr Ny fr 1/7-16

*Avgift e tas ej ut om avgift tas ut för Df enligt a och b.

För annan fastighet erläggs anslutningsavgift med: 
a) framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S o Df 25 140,00 kr 31 425,00 kr 0,0% 25 126,40 kr 31 408,00 kr -0,1%
b) upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för 
V, S o Df 42 120,00 kr 52 650,00 kr 0,0% 42 300,00 kr 52 875,00 kr 0,4%
c) en avgift per kvm tomtyta 14,00 kr 17,50 kr 0,0% 14,05 kr 17,56 kr 0,4%
d) en avgift per kvm byggnadsarea 30,50 kr 38,13 kr 0,0% 30,63 kr 38,29 kr 0,4%
e) *grundavgift för bortledande av Df utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats 0,00 kr 0,00 kr 0,0% 12 228,80 kr 15 286,00 kr Ny fr 1/7-16

*Avgift e tas ej ut om avgift tas ut för Df enligt a och b.

3.2 RENHÅLLNING
Grundavgift
Per bostadsenhet eller per företag 877,00 kr 1 096,25 kr -2,0% 877,00 kr 1 096,25 kr 0,0%
För sommarbon, hämtning 5 ggr/säsong 364,00 kr 455,00 kr -1,9% 364,00 kr 455,00 kr 0,0%

Rörlig avgift 
Vid gemensamt kärl fördelas taxan procentuellt mellan hushållen. Gemensamt kärl kan beviljas efter ansökan hos tekniska sektionen.

Fastighet i tätort, hämtning var 14:e dag
Komposterar: 
1 kärl 26 ggr/år, kärl 80 lit, per år 790,00 kr 987,50 kr -2,0% 869,00 kr 1 086,25 kr 10,0%
1 kärl 26 ggr/år, kärl 190 lit, per år 1 180,00 kr 1 475,00 kr -2,0% 1 298,00 kr 1 622,50 kr 10,0%
1 kärl 26 ggr/år, kärl 370 lit, per år 1 891,00 kr 2 363,75 kr -2,0% 2 080,00 kr 2 600,00 kr 10,0%
1 kärl 26 ggr/år, kärl 660 lit, per år 3 132,00 kr 3 915,00 kr -2,0% 3 445,00 kr 4 306,25 kr 10,0%
Gemensamt kärl 26 ggr/år, hush, kärl 190 lit, per år

Hämtning var 4:e vecka
Komposterar
1 kärl 13 ggr/år, kärl 80 lit, per år 425,00 kr 531,25 kr -2,3% 468,00 kr 585,00 kr 10,1%
1 kärl 13 ggr/år, kärl 190 lit, per år 565,00 kr 706,25 kr -2,0% 622,00 kr 777,50 kr 10,1%
1 kärl 13 ggr/år, kärl 370 lit, per år 875,00 kr 1 093,75 kr -2,0% 963,00 kr 1 203,75 kr 10,1%
1 kärl 13 ggr/år, kärl 660 lit, per år 1 805,00 kr 2 256,25 kr -2,0% 1 985,00 kr 2 481,25 kr 10,0%
Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 190 lit, per år
Gemensamt kärl 13 ggr/år, hush, kärl 370 lit, per år

Hämtning var 8:e vecka
Komposterar
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1 kärl 7 ggr/år, kärl 190 lit, per år 307,00 kr 383,75 kr -1,9% 338,00 kr 422,50 kr 10,1%
1 kärl 7 ggr/år, kärl 370 lit, per år 491,00 kr 613,75 kr -2,0% 540,00 kr 675,00 kr 10,0%
1 kärl 7 ggr/år, kärl 660 lit, per år 809,00 kr 1 011,25 kr -2,1% 890,00 kr 1 112,50 kr 10,0%
Gemensamt kärl 7 ggr/år, hush, kärl 370 lit, per år 
Gemensamt kärl 7 ggr/år, hush, kärl 660 lit, per år 

Hämtning en gång/vecka Specialbon endast efter ö k med tekniska!
Komposterar:
1 kärl 52 ggr/år, kärl 190 lit, per år 2 430,00 kr 3 037,50 kr -2,0% 2 673,00 kr 3 341,25 kr 10,0%
1 kärl 52 ggr/år, kärl 370 lit, per år 3 898,00 kr 4 872,50 kr -2,0% 4 288,00 kr 5 360,00 kr 10,0%
1 kärl 52 ggr/år, kärl 660 lit, per år 6 450,00 kr 8 062,50 kr -2,0% 7 095,00 kr 8 868,75 kr 10,0%

Hämtning var 14:e dag
Komporterar ej:
1 kärl 26 ggr/år, kärl 80 lit, per år 2 109,00 kr 2 636,25 kr -2,0% 2 109,00 kr 2 636,25 kr 0,0%
1 kärl 26 ggr/år, kärl 190 lit, per år 3 148,00 kr 3 935,00 kr -2,0% 3 148,00 kr 3 935,00 kr 0,0%
1 kärl 26 ggr/år, kärl 370 lit, per år 5 057,00 kr 6 321,25 kr -2,0% 5 057,00 kr 6 321,25 kr 0,0%
1 kärl 26 ggr/år, kärl 660 lit, per år 8 373,00 kr 10 466,25 kr -2,0% 8 373,00 kr 10 466,25 kr 0,0%

Hämtning en gång/vecka specialabon endast efter ö k med 
sba! 
Komposterar ej: 
1 kärl 52 ggr/år, kärl 190 lit, per år 6 484,00 kr 8 105,00 kr -2,0% 6 484,00 kr 8 105,00 kr 0,0%
1 kärl 52 ggr/år, kärl 370 lit, per år 10 415,00 kr 13 018,75 kr -2,0% 10 415,00 kr 13 018,75 kr 0,0%
1 kärl 52 ggr/år, kärl 660 lit, per år 17 248,00 kr 21 560,00 kr -2,0% 17 248,00 kr 21 560,00 kr 0,0%

Fastighet utanför tätort, hämtning var 4:e vecka
Komposterar: 
1 kärl 13 ggr/år, kärl 80 lit, per år 425,00 kr 531,25 kr -2,0% 468,00 kr 585,00 kr 10,1%
1 kärl 13 ggr/år, kärl 190 lit, per år 565,00 kr 706,25 kr -2,0% 622,00 kr 777,50 kr 10,1%
1 kärl 13 ggr/år, kärl 370 lit, per år 875,00 kr 1 093,75 kr -2,0% 963,00 kr 1 203,75 kr 10,1%
1 kärl 13 ggr/år, kärl 660 lit, per år 1 805,00 kr 2 256,25 kr -2,0% 1 985,00 kr 2 481,25 kr 10,0%
Komposterar ej:
1 kärl 13 ggr/år, kärl 190 lit, per år 1 571,00 kr 1 963,75 kr -2,0% 1 571,00 kr 1 963,75 kr 0,0%
1 kärl 13 ggr/år, kärl 370 lit, per år 2 528,00 kr 3 160,00 kr -2,0% 2 528,00 kr 3 160,00 kr 0,0%

Fastighet utanför tätort, hämtning var 8:e vecka
Komposterar:
1 kärl 7 ggr/år, kärl 190 lit, per år 306,00 kr 382,50 kr -1,9% 337,00 kr 421,25 kr 10,1%
1 kärl 7 ggr/år, kärl 370 lit, per år 490,00 kr 612,50 kr -2,0% 539,00 kr 673,75 kr 10,0%
Gemensamt kärl 7 ggr/år, hush, 370 lit, per år

Fritidsbostad
Komposterar:
80 lit kärl, 5 ggr, mitt maj-mitt sept, per år 214,00 kr 267,50 kr -2,0% 235,00 kr 293,75 kr 9,8%
190 lit kärl, 5 ggr, mitt maj-mitt sept, per år 286,00 kr 357,50 kr -2,0% 315,00 kr 393,75 kr 10,1%
370 lit kärl, 5 ggr, mitt maj-mitt sept, per år 438,00 kr 547,50 kr -2,1% 482,00 kr 602,50 kr 10,0%

Gemensamt kärl 5 ggr/år/hush, kärl 190 lit, per år

Gemensamt kärl 5 ggr/år/hush, kärl 370 lit, per år
160 lit säck, 13 ggr/år, per år OBS! Specialbon, endast efter 
överenskommelse med sba

Hofsnäs
Komposterar:
Hofsnäs 13 hämtn, kärl 80 lit, per år 425,00 kr 531,25 kr -2,0% 468,00 kr 585,00 kr 10,1%
Hofsnäs 13 hämtn, kärl 190 lit, per år 565,00 kr 706,25 kr -2,0% 622,00 kr 777,50 kr 10,1%
Hofsnäs 13 hämtn, kärl 370 lit, per år 875,00 kr 1 093,75 kr -2,0% 963,00 kr 1 203,75 kr 10,1%
Komposterar ej:
Hofsnäs 13 hämtn, kärl 190 lit, per år 1 571,00 kr 1 963,75 kr -2,0% 1 571,00 kr 1 963,75 kr 0,0%
Hofsnär 13 hämt, kärl 370 lit,  per år 2 528,00 kr 3 160,00 kr -2,0% 2 528,00 kr 3 160,00 kr 0,0%

Latrin
Latrin, minst 5 st, per år 1 712,00 kr 2 140,00 kr -2,0% 1 712,00 kr 2 140,00 kr 0,0%
Efterbeställning 428,00 kr 535,00 kr -1,9% 428,00 kr 535,00 kr 0,0%

Tillägg 
Gångavstånd kr/mtr/år 2,60 kr 3,25 kr 0,0% 2,60 kr 3,25 kr 0,0%
Dock högst 2058 kr/år exkl moms vid 26 hämtningar/år
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Dock högst 1024 kr/år exkl moms vid 13 hämtningar/år

Köravstånd kr/km/år 107,00 kr 133,75 kr 0,0% 107,00 kr 133,75 kr 0,0%
Dock högst 2730 kr/år exkl moms oavsett hämtningsintervall.

Extra säck 160 liter 83,60 kr 104,50 kr 0,0% 83,60 kr 104,50 kr 0,0%
Beställning av extra säckar, 10 st 579,40 kr 724,25 kr 0,0% 579,40 kr 724,25 kr 0,0%

Extra hämtning (utanför normal hämtningstur)
Säck eller kärl upp till 240 lit, per st 232,00 kr 290,00 kr 0,0% 232,00 kr 290,00 kr 0,0%

Övriga tjänster
Öppning av soprum, bom, grind etc, kr/tillfälle 18,40 kr 23,00 kr 0,0% 18,40 kr 23,00 kr 0,0%
Upplåsning av kärl, kr/styck/gång 18,40 kr 23,00 kr 0,0% 18,40 kr 23,00 kr 0,0%
Inköp av lås till kärl, kr/styck 183,60 kr 229,50 kr 0,0% 183,60 kr 229,50 kr 0,0%

Köp av sopkärl
Kärl 80 liter 284,00 kr 355,00 kr 0,0% 284,00 kr 355,00 kr 0,0%
Kärl 190 liter 643,20 kr 804,00 kr 0,0% 643,20 kr 804,00 kr 0,0%
Kärl 370 liter 985,60 kr 1 232,00 kr 0,0% 985,60 kr 1 232,00 kr 0,0%
Kärl 660 liter 1 628,00 kr 2 035,00 kr 0,0% 1 628,00 kr 2 035,00 kr 0,0%

Avgifter återvinningscentralen Gudarp
Privathushåll:
Källarröjning och dyl: för privatpersoner skrymmande avfall
Brännbart
Rest efter sortering 1,1-2,0 kbm 173,60 kr 217,00 kr 0,0% 173,60 kr 217,00 kr 0,0%
Rest efter sortering 2,1-4,0 kbm 346,80 kr 433,50 kr 0,0% 346,80 kr 433,50 kr 0,0%
Rest efter sortering >4,0 kbm, per kbm 88,80 kr 111,00 kr 0,0% 88,80 kr 111,00 kr 0,0%

Deponirest
Sorterat <1,0 kbm 222,40 kr 278,00 kr 0,0% 222,40 kr 278,00 kr 0,0%
Sorterat 1,1-2,0 kbm 445,60 kr 557,00 kr 0,0% 445,60 kr 557,00 kr 0,0%
Sorterat 2,1-4,0 kbm 892,00 kr 1 115,00 kr 0,0% 892,00 kr 1 115,00 kr 0,0%
Sorterat >4,0 kbm, per kbm 222,40 kr 278,00 kr 0,0% 222,40 kr 278,00 kr 0,0%

Företagskort
Volymklass/år
Upp till 500 kg 1 113,60 kr 1 392,00 kr 0,0% 1 148,00 kr 1 435,00 kr 3,1%
500 kg - 1000 kg 2 228,00 kr 2 785,00 kr 0,0% 2 296,00 kr 2 870,00 kr 3,1%
1000 kg - 1500 kg 3 341,60 kr 4 177,00 kr 0,0% 3 444,00 kr 4 305,00 kr 3,1%
1500 kg - 2000 kg 4 456,00 kr 5 570,00 kr 0,0% 4 592,00 kr 5 740,00 kr 3,1%
Utskrift av dublettkort/ st 160,00 kr 200,00 kr 0,0% 160,00 kr 200,00 kr 0,0%

Ordinarie tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar eller slutna tankar
<2,0 kbm, per tömning 618,00 kr 772,50 kr 0,0% 618,00 kr 772,50 kr 0,0%
2,1-4,0 kbm per tömning 791,00 kr 988,75 kr 0,0% 791,00 kr 988,75 kr 0,0%
5 kbm per tömning 892,00 kr 1 115,00 kr 0,0% 892,00 kr 1 115,00 kr 0,0%
6 kbm per tömning 993,00 kr 1 241,25 kr 0,0% 993,00 kr 1 241,25 kr 0,0%
7 kbm per tömning 1 095,00 kr 1 368,75 kr 0,0% 1 095,00 kr 1 368,75 kr 0,0%
8 kbm per tömning 1 196,00 kr 1 495,00 kr 0,0% 1 196,00 kr 1 495,00 kr 0,0%
9 kbm per tömning 1 298,00 kr 1 622,50 kr 0,0% 1 298,00 kr 1 622,50 kr 0,0%
10 kbm per tömning 1 399,00 kr 1 748,75 kr 0,0% 1 399,00 kr 1 748,75 kr 0,0%

Extra tömning inom 3 arbetsdagar <4 kbm 1 409,00 kr 1 761,25 kr 0,0% 1 409,00 kr 1 761,25 kr 0,0%
Extra tömning inom 5 arbetsdagar <4 kbm 1 225,00 kr 1 531,25 kr 0,0% 1 225,00 kr 1 531,25 kr 0,0%
Extra tömning <4 kbm, beställd senast 3 dgr innan, bokad 
tid för utförande 1 593,00 kr 1 991,25 kr 0,0% 1 593,00 kr 1 991,25 kr 0,0%
Akut tömning inom 24 tim, <4 kbm ** 1 778,00 kr 2 222,50 kr 0,0% 1 778,00 kr 2 222,50 kr 0,0%
Akut tömning inom 24 tim under helg, beställd före kl 12 
på fredag 2 500,00 kr 3 125,00 kr Ny fr -17
Akut tömning med bokad tid för utförande,                <4 
kbm** 1 960,00 kr 2 450,00 kr 0,0% 1 960,00 kr 2 450,00 kr 0,0%
"Bomkörning" 315,00 kr 393,75 kr 0,0% 315,00 kr 393,75 kr 0,0%
Tillägg extra slang vid avstånd >40 m, för varje påbörjade 
10 meter 315,00 kr 393,75 kr 0,0% 315,00 kr 393,75 kr 0,0%
Dubbelbemanning kostnad/tim 500,00 kr 625,00 kr Ny fr -17
**Akut tömning kan beställas mellan måndag kl. 8.00 och 
fredag kl. 12.00. Beställningen görs hos Tranemo Kommun, 
tekniska sektionen. 
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Tömning av fettavskiljare
0,1-4 kbm, per tömning 677,00 kr 846,25 kr 0,0% 697,00 kr 871,25 kr 3,0%
Över 4 kbm, tillägg per kbm 101,30 kr 126,63 kr 0,0% 101,30 kr 126,63 kr 0,0%

3.3 TOMTAVGIFTER
För mark i centralt läge kan priset fastställas efter förhandling.
Tomt avsedd för egnahem omfattande en eller två lägenheter och för hyreshus omfattande tre eller flera lägenheter
Mark per kvm 14,00 kr 14,00 kr 0,0% 14,00 kr 14,00 kr 0,0%
Gatubyggnadsbidrag 35 500,00 kr 35 500,00 kr 0,0% 35 500,00 kr 35 500,00 kr 0,0%
Avstyckningskostnad 25 000,00 kr 25 000,00 kr 0,0% 25 000,00 kr 25 000,00 kr 0,0%

Fritidshustomter i Hofsnäs-området 125 000,00 kr 125 000,00 kr 0,0% 125 000,00 kr 125 000,00 kr 0,0%

Tomt avsedd för industri eller annat ändamål (avser råmark samt gatubyggnadsbidrag, för övrig mark bestäms pris efter förhandling).
Mark per kvm - ny taxekonstruktion fr o m 2015
Källsvedjan samt Primo-området (utmed rv 27) 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr 0,0%
Hyltegärde 60,00 kr 60,00 kr 0,0% 60,00 kr 60,00 kr 0,0%
Tranemo och Limmared 40,00 kr 40,00 kr 0,0% 40,00 kr 40,00 kr 0,0%
Länghem och Dalstorp 30,00 kr 30,00 kr 0,0% 30,00 kr 30,00 kr 0,0%
Övriga orter 20,00 kr 20,00 kr 0,0% 20,00 kr 20,00 kr 0,0%
Avstyckningskostnad 25 000,00 kr 25 000,00 kr 0,0% 30 000,00 kr 30 000,00 kr 20,0%

3.4 FJÄRRVÄRMEAVGIFTER
Anslutningsavgifter
1-2 familjehus 30 360,00 kr 37 950,00 kr 0,0% 30 360,00 kr 37 950,00 kr 0,0%
1-2 familjehus, efter avslutad utbyggnad 48 576,00 kr 60 720,00 kr 0,0% 48 576,00 kr 60 720,00 kr 0,0%

Per kvm (för källare reduceras ytan med faktor 0,75) 54,56 kr 68,20 kr 0,0% 54,56 kr 68,20 kr 0,0%

Övr fastigh som ej är tillverkningsindustri, tillkommer vid 
anslutning efter avslutad utbyggnad 18 216,00 kr 22 770,00 kr 0,0% 18 216,00 kr 22 770,00 kr 0,0%

För tillverkningsindustri fastställs avgiften i varje enskilt fall
Avstängningsavgift 1 200,00 kr 1 500,00 kr 0,0% 1 200,00 kr 1 500,00 kr 0,0%

Fast avgift
Taxa 1:       0-100 MWh/år 1 610,00 kr 2 012,50 kr 0,0% 1 610,00 kr 2 012,50 kr 0,0%
Taxa 2: 100-500 MWh/år 5 280,00 kr 6 600,00 kr 0,0% 5 280,00 kr 6 600,00 kr 0,0%
Taxa 3: 500-          MWh/år 16 340,00 kr 20 425,00 kr 0,0% 16 340,00 kr 20 425,00 kr 0,0%

Förbrukningsavgift
Taxa 1:       0-100 MWh/år, pris per MWh 649,80 kr 812,25 kr -4,4% 649,80 kr 812,25 kr 0,0%
Taxa 2: 100-500 MWh/år, pris per MWh 609,63 kr 762,04 kr -4,7% 609,63 kr 762,04 kr 0,0%
Taxa 3: 500-          MWh/år, pris per MWh 582,85 kr 728,56 kr -4,9% 582,85 kr 728,56 kr 0,0%

Ingen höjning av industritaxor.

3.5 TOMRÖR OCH FIBER
Samförläggning:
110 mm kabelrör, exkl rör, i naturmark, per meter 45,00 kr 56,25 kr 0,0% 45,00 kr 56,25 kr 0,0%

32/40 mm fiberslang, exkl slang, i naturmark, per meter 40,00 kr 50,00 kr 0,0% 40,00 kr 50,00 kr 0,0%
Kabelbrunn 4 250,00 kr 5 312,50 kr 0,0% 4 250,00 kr 5 312,50 kr 0,0%
Kostnad för tryckning under väg, sprängning, schakt i hårdgjord yta, tillhandahållande av rör tillkommer. 

Hyra av del av  tomtrör: 
Fiberslang eller del i 110 mm rör
Kr/m/år 4,50 kr 5,63 kr 0,0% 4,50 kr 5,63 kr 0,0%
För uthyrning av kanalisation på villatomter för en- och tvåbostadshus (sträckan mellan huvudstam och hus) debiteras ett fast avstånd på 20 meter
per villa
Hyra av fiberpar:
Kr/m/år 3,50 kr 4,38 kr 0,0% 3,50 kr 4,38 kr 0,0%

Hyra av fiber till enskild slutkund på landsbygd via fiberförening/operatör fastställs i offert från 

Tranemo fjärrvärme & bredband efter kapacitet och möjlighet.

Kostnad för kontaktering/svetsning, uppgrävning nya brunnar etc tillkommer. 

3.6 KOSTENHET
Avvikelser från taxan kan ske efter samråd mellan KS och berörd facknämnd
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Måltidspriser på servicehus o gruppbostäder
Pensionärer: 
Frukost 33,04 kr 37,00 kr 2,8% 33,04 kr 37,00 kr 0,0%
Lunch 57,14 kr 64,00 kr 3,2% 57,14 kr 64,00 kr 0,0%
Kvällsmat 33,04 kr 37,00 kr 2,8% 33,04 kr 37,00 kr 0,0%
Lunch icke pensionär 66,07 kr 74,00 kr 2,8% 66,07 kr 74,00 kr 0,0%
Måltidsabonnemang, helpension 3 400,00 kr 3 400,00 kr 3,0% 3 500,00 kr 3 500,00 kr 2,9%
Måltidsabonnemang, halvpension 1 700,00 kr 1 700,00 kr 3,0% 1 750,00 kr 1 750,00 kr 2,9%
Mat till ordinärt boende 1 820,00 kr 1 820,00 kr 3,4% 1 870,00 kr 1 870,00 kr 2,7%

Personalmåltider
Personallunch i skola och omsorg 43,75 kr 49,00 kr 2,1% 44,64 kr 50,00 kr 2,0%
Subventionerad pedagogisk lunch - ej moms 30,00 kr 30,00 kr 0,0% 30,00 kr 30,00 kr 0,0%

3.7 UTHYRNING AV LOKALER
Uthyrning av kök
Städning och annan personell hjälp, per tim 385,00 kr 481,25 kr 8,5% 393,00 kr 491,25 kr 2,1%

Biografsal Medborgarhuset, per ggn 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0% 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0%
Medborgarhuset, per dag 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0% 1 500,00 kr 1 500,00 kr 0,0%
Tillägg kök per gång 300,00 kr 300,00 kr 0,0% 300,00 kr 300,00 kr 0,0%
Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanstående hyra

3.8 FORDON OCH MASKINER

Servicebil per tim 214,00 kr 267,50 kr 0,0% 218,00 kr 272,50 kr 1,9%
Sopmaskin per tim 184,00 kr 230,00 kr 0,0% 188,00 kr 235,00 kr 2,2%
Lastbil per tim 296,00 kr 370,00 kr 0,0% 302,00 kr 377,50 kr 2,0%
Traktor per tim 224,00 kr 280,00 kr 0,0% 228,00 kr 285,00 kr 1,8%
Släpkärra per dag 126,00 kr 157,50 kr 0,0% 128,00 kr 160,00 kr 1,6%
Pickup VW per tim 179,00 kr 223,75 kr 0,0% 182,00 kr 227,50 kr 1,7%

Kompressor per dag 377,00 kr 471,25 kr 0,0% 385,00 kr 481,25 kr 2,1%
Manskapsvagn per vecka 390,00 kr 487,50 kr 0,0% 398,00 kr 497,50 kr 2,1%
Laser per dag 188,00 kr 235,00 kr 0,0% 192,00 kr 240,00 kr 2,1%
Spolkärra per tim 153,00 kr 191,25 kr 0,0% 156,00 kr 195,00 kr 2,0%
Hjullastare per tim 240,00 kr 300,00 kr 0,0% 245,00 kr 306,25 kr 2,1%
Sandspridare per tim 67,00 kr 83,75 kr 0,0% 68,00 kr 85,00 kr 1,5%

Truck per tim 158,00 kr 197,50 kr 0,0% 161,00 kr 201,25 kr 1,9%
Lastväxlarvagn per tim 158,00 kr 197,50 kr 0,0% 161,00 kr 201,25 kr 1,9%
Släntklippare per tim 158,00 kr 197,50 kr 0,0% 161,00 kr 201,25 kr 1,9%
GS-personal per tim 385,00 kr 481,25 kr 2,4% 393,00 kr 491,25 kr 2,1%

Ingenjör per tim           800,00 kr 1 000,00 kr 2,2% 815,00 kr 1 018,75 kr 1,9%

3.9 POOLBILAR
Intern taxa
Bokningsavgift 44,00 kr 44,00 kr 0,0% 44,00 kr 44,00 kr 0,0%
Timpris 27,00 kr 27,00 kr 0,0% 27,00 kr 27,00 kr 0,0%
Dygnpris 214,00 kr 214,00 kr 0,0% 214,00 kr 214,00 kr 0,0%
Pris per kilometer (prisgrupp efter bilstorlek): 
XL 3,70 kr 3,70 kr 0,0% 3,70 kr 3,70 kr 0,0%
Large 3,50 kr 3,50 kr 0,0% 3,50 kr 3,50 kr 0,0%
Medium 3,30 kr 3,30 kr 0,0% 3,30 kr 3,30 kr 0,0%
Small 3,10 kr 3,10 kr 0,0% 3,10 kr 3,10 kr 0,0%

3.10 SIMHALLEN
Simhallen
Barn < 16 år o studerande < 20 år, per bad 15,00 kr 15,00 kr 0,0% 15,00 kr 15,00 kr 0,0%
Rabatthäfte barn, 10 bad 130,00 kr 130,00 kr 0,0% 130,00 kr 130,00 kr 0,0%
Vuxna, per bad 50,00 kr 50,00 kr 0,0% 50,00 kr 50,00 kr 0,0%
Rabatthäfte vuxna, 10 bad 450,00 kr 450,00 kr 0,0% 450,00 kr 450,00 kr 0,0%
Årskort barn 340,00 kr 340,00 kr 0,0% 340,00 kr 340,00 kr 0,0%
Årskort vuxna 980,00 kr 980,00 kr 0,0% 980,00 kr 980,00 kr 0,0%
Årskort familj 1 260,00 kr 1 260,00 kr 0,0% 1 260,00 kr 1 260,00 kr 0,0%

Vattengymnastik per 10 tillfällen 600,00 kr 600,00 kr 0,0% 600,00 kr 600,00 kr 0,0%
Babysim per 10 tillfällen 600,00 kr 600,00 kr 0,0% 600,00 kr 600,00 kr 0,0%
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Gym engångskort endast för tillfälliga gäster 70,00 kr 70,00 kr 0,0% 70,00 kr 70,00 kr 0,0%
Årskort gym1 1 800,00 kr 1 800,00 kr 0,0% 1 800,00 kr 1 800,00 kr 0,0%
Gym1 en månad 290,00 kr 290,00 kr 0,0% 290,00 kr 290,00 kr 0,0%
Gym1 sex månader 1 320,00 kr 1 320,00 kr 0,0% 1 320,00 kr 1 320,00 kr 0,0%
Årskort Gym1 pensionärsrabatt 65+ 50% vardagar 9-14 1 000,00 kr 1 000,00 kr 0,0% 1 000,00 kr 1 000,00 kr 0,0%
Gym1 en månad pensionärsrabatt 65+ 50% vardagar 9-14 
exkl. bad 145,00 kr 145,00 kr 0,0% 145,00 kr 145,00 kr 0,0%
Gym1 sex månader pensionärsrabatt 65+ 50% vardagar 9-
14 exkl. bad 660,00 kr 660,00 kr 0,0% 660,00 kr 660,00 kr 0,0%
Månadsavgift Gym1 med autogiro 150,00 kr 150,00 kr 0,0% 150,00 kr 150,00 kr 0,0%
Massage, 30 min 285,00 kr 285,00 kr 0,0% 285,00 kr 285,00 kr 0,0%
Uthyrning café, 2 tim 300,00 kr 300,00 kr 0,0% 300,00 kr 300,00 kr 0,0%
Uthyrn café o simhall, per tillfälle max 2 tim 650,00 kr 650,00 kr 0,0% 650,00 kr 650,00 kr 0,0%
Uthyrning möteslokal, 2 tim 65,00 kr 65,00 kr 0,0% 65,00 kr 65,00 kr 0,0%
SPA-kväll, 2 tim, per person 350,00 kr 350,00 kr 0,0% 350,00 kr 350,00 kr 0,0%
Bidragberättigade föreningar har 70% rabatt vid hyra av simhallen 
Personalkort 300,00 kr 300,00 kr 0,0% 300,00 kr 300,00 kr 0,0%

Idrottshallar
Hel hall, per tim 160,00 kr 160,00 kr 0,0% 160,00 kr 160,00 kr 0,0%
Halv hall, per tim 80,00 kr 80,00 kr 0,0% 80,00 kr 80,00 kr 0,0%
Tennis, per tim 160,00 kr 160,00 kr 0,0% 160,00 kr 160,00 kr 0,0%
Badmintonbana, per tim 63,00 kr 63,00 kr 0,0% 63,00 kr 63,00 kr 0,0%
Bidragberättigade föreningar har 70% rabatt vid hyra av idrottshallar

Idrottsarrangemang 
Tranemo idrottshall, per tim 250,00 kr 250,00 kr 0,0% 250,00 kr 250,00 kr 0,0%
Dalstorp, Grimsås, Limmared o Länghem, per tim 150,00 kr 150,00 kr 0,0% 150,00 kr 150,00 kr 0,0%

Övriga arrangemang
Tranemo idrottshall, privata/ej bidragberättigade 
arrangörer per tim 480,00 kr 480,00 kr 0,0% 480,00 kr 480,00 kr 0,0%
Dalstorp, Grimsås, Limmared o Länghem, privata/ej 
bidragberättigade arrangörer, per tim 285,00 kr 285,00 kr 0,0% 285,00 kr 285,00 kr 0,0%

Vid korttidsuthyrning av lokal och anläggning för 
idrottsutövning tillkommer moms med 6%.

3.11 FÄRDTJÄNST 

Egenavgiften följer Västtrafiks zonindelning samt 
Västtrafiks baspris på färdtjänst + procentpåslag på 40% 
inom Tranemo kommun, därefter 50% påslag. Då 
Västtrafiks baspris höjs höjs också egenavgiften.

För Riksfärdtjänst gäller egenavgift beslutad av regeringen - avgift beroende på körsträcka.

4.LÄRANDESEKTIONEN

4.1 IP Skogen

 Tält, per uthyrningstillfälle, fre-mån, ideella föreningar 350,00 kr 350,00 kr 0,0% 350,00 kr 350,00 kr 0,0%
Tält, per uthyrningstillfälle, fre-mån, övriga 850,00 kr 850,00 kr 0,0% 850,00 kr 850,00 kr 0,0%

Toalettvagn, per uth.tillf., fre-mån, ideella föreningar 450,00 kr 450,00 kr 0,0% 450,00 kr 450,00 kr 0,0%
Toalettvagn, per uth.tillf., fre-mån, övriga 1 100,00 kr 1 100,00 kr 0,0% 1 100,00 kr 1 100,00 kr 0,0%
Extra dag, ideella föreningar 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr 0,0%
Extra dag, övriga 250,00 kr 250,00 kr 0,0% 250,00 kr 250,00 kr 0,0%

4.2 Lotterier
Lotteritillstånd per tillfälle 350,00 kr 350,00 kr 0,0% 350,00 kr 350,00 kr 0,0%
Lotteriregistrering §17 350,00 kr 350,00 kr 0,0% 350,00 kr 350,00 kr 0,0%

4.3 Biblioteksverksamhet
Lån av DVD-film, vuxen, avgift per vecka Avgiftsfri Avgiftsfri Avgiftsfri Avgiftsfri
Lån av DVD-film, barn Avgiftsfri Avgiftsfri Avgiftsfri Avgiftsfri
Barnfilm max 3 filmer utlånade per låntagare åt gången. Åldersgräns 15 år.
Fotokopior, per sida 4,00 kr 4,00 kr 0,0% 4,00 kr 4,00 kr 0,0%
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Fotokopior/utskrift färg, max 5 kopior. A4. 10,00 kr 10,00 kr 0,0% 10,00 kr 10,00 kr 0,0%
Fotokopior/utskrift färg, max 5 kopior. A3. 20,00 kr 20,00 kr 0,0% 20,00 kr 20,00 kr 0,0%
Kopiering ur referenslitteratur/sida (utöver 10 s.) 4,00 kr 4,00 kr 0,0% 4,00 kr 4,00 kr 0,0%
Overheadkopia, kostn. Per sid, även ref.litteratur 10,00 kr 10,00 kr 0,0% 10,00 kr 10,00 kr 0,0%
Mottagna fax, kostnad per sida 5,00 kr 5,00 kr 0,0% 5,00 kr 5,00 kr 0,0%
Skicka fax inom Sverige, kostnad per sida 6,00 kr 6,00 kr 0,0% 6,00 kr 6,00 kr 0,0%
Skicka fax till utlandet, kostnad per sida 6,00 kr 6,00 kr 0,0% 6,00 kr 6,00 kr 0,0%
Övertidsavgift per vecka och media (avser bok, cd-bok, cd-
rom, tidskrift) 5,00 kr 5,00 kr 0,0% 5,00 kr 5,00 kr 0,0%
Övertidsavgift per påbörjad låneperiod, DVD vuxen, per 
dag 5,00 kr 5,00 kr 0,0% 5,00 kr 5,00 kr 0,0%

Övertidsavgift per påbörjad låneperiod, DVD barn, per dag 5,00 kr 5,00 kr 0,0% 5,00 kr 5,00 kr 0,0%
Maxbelopp per återlämningstillfälle 150,00 kr 150,00 kr 0,0% 150,00 kr 150,00 kr 0,0%
Spärrgräns (högsta tillåtna skuld) 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr 0,0%
Förlorat lånekort, vuxna 20,00 kr 20,00 kr 0,0% 20,00 kr 20,00 kr 0,0%
Förlorat lånekort, barn o ungd tom 17 år 5,00 kr 5,00 kr 0,0% 5,00 kr 5,00 kr 0,0%
Förkomna/förstörda vuxenböcker 200,00 kr 200,00 kr 0,0% 200,00 kr 200,00 kr 0,0%

Förkommen/förstörd vuxenbok ink.pris över 300 kr Inköpspris Inköpspris Inköpspris Inköpspris
Förkomna/förstörda barnböcker 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr 0,0%
Förkommen/förstörd barnbok ink.pris över 200 kr Inköpspris Inköpspris Inköpspris Inköpspris
Förkommen/förstörd tidsskrift 50,00 kr 50,00 kr 0,0% 50,00 kr 50,00 kr 0,0%
Förkommen/förstörd DVD-film Inköpspris Inköpspris Inköpspris Inköpspris
Förkommen/förstörd CD-rom Inköpspris Inköpspris Inköpspris Inköpspris
Förkommen/förstörd ljudbok vuxen 200,00 kr 200,00 kr 0,0% 200,00 kr 200,00 kr 0,0%

Förkommen/förstörd ljudbok vuxen, inköpspris över 300 kr Inköpspris Inköpspris Inköpspris Inköpspris
Förkommen/förstörd ljudbok barn 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr 0,0%

Förkommen/förstörd ljudbok barn, inköpspris över 200 kr Inköpspris Inköpspris Inköpspris Inköpspris
Förkommen/förstörd språkkurs Inköpspris Inköpspris Inköpspris Inköpspris
Förkommen/förstört fjärrlån-långivande biblioteks 
avgift/taxa Faktisk kostnad Faktisk kostnad Faktisk kostnad Faktisk kostnad
Fjärrlån/media (reservationsavgift) 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Fjärrlån: ej uthämtade fjärrlånade böcker, per bok 10,00 kr 10,00 kr 0,0% 10,00 kr 10,00 kr 0,0%

Bibliotekslokaler

Uthyrning till studiecirkel, 8-10 tillfällen, priser gäller även 
vid lokal för studiecirkel på de andra orterna 1 000,00 kr 1 000,00 kr 0,0% 1 000,00 kr 1 000,00 kr 0,0%
Enstaka uthyrning, per tillfälle 300,00 kr 300,00 kr 0,0% 300,00 kr 300,00 kr 0,0%

4.4 Uthyrning av lokaler
Uthyrning av skolsalar:
Klassrum/ämnessal, per ggn 350,00 kr 350,00 kr 0,0% 355,00 kr 355,00 kr 1,4%
Klassrum/ arbetslagsyta, Tranängskolan, per ggn 550,00 kr 550,00 kr 0,0% 560,00 kr 560,00 kr 1,8%

Uthyrning av specialsalar: 
Trä- och metallslöjd, per ggn 500,00 kr 500,00 kr 0,0% 510,00 kr 510,00 kr 2,0%
Textilslöjd, per ggn 450,00 kr 450,00 kr 0,0% 460,00 kr 460,00 kr 2,2%
Bildsal, per ggn 450,00 kr 450,00 kr 0,0% 460,00 kr 460,00 kr 2,2%
Mediasal, per ggn 450,00 kr 450,00 kr 0,0% 460,00 kr 460,00 kr 2,2%
Hemkunskap, per ggn 450,00 kr 450,00 kr 0,0% 460,00 kr 460,00 kr 2,2%
Musiksal, per ggn 450,00 kr 450,00 kr 0,0% 460,00 kr 460,00 kr 2,2%
Dubbel avgift om salarna används > 3 tim per tillfälle. 

Uthyrning av samlingssalar:
Konferensrum, Tmo gymnasium, per ggn 450,00 kr 450,00 kr 0,0% 460,00 kr 460,00 kr 2,2%
Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra
Aula, Tranängskolan, per ggn 2 100,00 kr 2 100,00 kr 0,0% 2 140,00 kr 2 140,00 kr 1,9%
Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra
Personalrum, Tranängskolan, per ggn 1 550,00 kr 1 550,00 kr 0,0% 1 580,00 kr 1 580,00 kr 1,9%
Aula, Länghemskolan, per ggn 450,00 kr 450,00 kr 0,0% 460,00 kr 460,00 kr 2,2%
Vävsal, Länghemskolan 1 400,00 kr 1 400,00 kr 0,0% 1 430,00 kr 1 430,00 kr 2,1%

Uthyrning av cafeteria:
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Cafeterian, Tmo Gymnasium (exkl. städn och låsn), per ggn 450,00 kr 450,00 kr 0,0% 460,00 kr 460,00 kr 2,2%
Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanst. Hyra

Uthyrning av skollokaler till läger o d:
Grupper om 5-19 pers, per pers, per natt 60,00 kr 60,00 kr 0,0% 61,00 kr 61,00 kr 1,7%
20-39 personer, per natt 1 250,00 kr 1 250,00 kr 0,0% 1 275,00 kr 1 275,00 kr 2,0%
40-       personer, per natt 1 550,00 kr 1 550,00 kr 0,0% 1 580,00 kr 1 580,00 kr 1,9%

Hyresavgifter för gymnastiksalar:
Sjötofta skola, per tim 60,00 kr 60,00 kr 0,0% 61,00 kr 61,00 kr 1,7%

4.5 Kulturskolaavgift
Grundkurs, ämneskurs, per läsår - musik 1 452,00 kr 1 452,00 kr 0,0% 1 452,00 kr 1 452,00 kr 0,0%
Ensemble, orkester, kör
Vuxenundervisning, per läsår 2 970,00 kr 2 970,00 kr 0,0% 2 970,00 kr 2 970,00 kr 0,0%
Instrumenthyra, per läsår 605,00 kr 605,00 kr 0,0% 605,00 kr 605,00 kr 0,0%

Syskonrabatt: första barnet hel avg, syskon 40% rabatt 
Extra ämne: halv terminsavgift

4.6 Maxtaxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

Barn 1: Förskolebarn: 3% på bruttoink/mån, max belopp 1 313,00 kr 1 313,00 kr 2,0% 1 362,00 kr 1 362,00 kr 3,7%

                  Fritidsbarn: 2% på bruttoink/mån, max belopp 875,00 kr 875,00 kr 2,0% 908,00 kr 908,00 kr 3,8%

Barn 2: Förskolebarn: 2% på bruttoink/mån, max belopp 875,00 kr 875,00 kr 2,0% 908,00 kr 908,00 kr 3,8%

                  Fritidsbarn: 1% på bruttoink/mån, max belopp 438,00 kr 438,00 kr 2,1% 454,00 kr 454,00 kr 3,7%

Barn 3: Förskolebarn: 1% på bruttoink/mån, max belopp 438,00 kr 438,00 kr 2,1% 454,00 kr 454,00 kr 3,7%

                  Fritidsbarn: 1% på bruttoink/mån, max belopp 438,00 kr 438,00 kr 2,1% 454,00 kr 454,00 kr 3,7%
Barn 4: Förskolebarn: ingen avgift
                  Fritidsbarn: ingen avgift

OBS! Taxan för 2017 är preliminär i väntan på definitivt beslut från Skolverket.
Barn 1 avser yngsta barnet.
Förskolebarn avser barn 1-5 år.
Fritidsbarn avser fr o m skolstarten det år barnet fyllde 6 år. 
Fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år avdrages 30 % fr ordinarie avgift med anledning av lagen om "Allmän förskola". 
Vid tillsyn 15 tim/v eller därunder debiteras ingen avgift. 
Avgift uttages 12 mån per år. 
Skollovstillsyn: Avgift uttages med 100 kr per lovdag. 
Uppsägningstiden är två månader. 

4.7 Skolskjutsar
Avgift vid förlorat terminskort 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr 0,0%
När elev glömmer busskortet hemma kan eleven få intyg kostnadsfritt från skolan en gång. 
Därefter betalar eleven samma kostnad som skolan får betala till Västtrafik för ett intyg. 

5. OMSORGSSEKTIONEN 

5.1 Eget boende
Hemtjänst
Nivå 1   0-5 tim/mån. 257,00 kr 257,00 kr 0,8% 262,00 kr 262,00 kr 1,9%
Nivå 2  6-10 tim/mån 515,00 kr 515,00 kr 1,0% 525,00 kr 525,00 kr 1,9%
Nivå 3  11-40 tim/mån 1 029,00 kr 1 029,00 kr 0,9% 1 050,00 kr 1 050,00 kr 2,0%
Nivå 4  41-75 tim/mån 1 392,00 kr 1 392,00 kr 0,9% 1 420,00 kr 1 420,00 kr 2,0%
Nivå 5  76  - tim/mån 1 991,00 kr 1 991,00 kr 11,9% 2 013,00 kr 2 013,00 kr 1,1%

5.2 Hemsjukvård/brukare kr/månad vård och 
omsorg samt LSS 319,00 kr 319,00 kr 0,9% 325,00 kr 325,00 kr 1,9%
Hyra tekniska hjälpmedel kr/månad 60,00 kr 60,00 kr 1,7% 61,00 kr 61,00 kr 1,7%

5.3 Larm
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Digitalt larm 202,00 kr 202,00 kr 1,0% 205,00 kr 205,00 kr 1,5%

5.4 Vaccination
Följer regionens avgiftsnivå 100,00 kr 100,00 kr 0,0% 100,00 kr 100,00 kr 0,0%

5.5 Korttidsplats
Korttidsplats/rehabilitering kr/dygn (kostavgift 
tillkommer) 76,00 kr 76,00 kr 1,3% 77,00 kr 77,00 kr 1,3%

5.6 Dagverksamhet dementa kr/dag 91,00 kr 91,00 kr 1,1% 92,00 kr 92,00 kr 1,1%

5.7 Vård- och omsorgsboende
Omvårdnadsavgift/brukare (betalar maxavgift), 
kr/mån 1 772,00 kr 1 772,00 kr -0,4% 2 013,00 kr 2 013,00 kr 13,6%
Förbrukningsartiklar m m 137,00 kr 137,00 kr 0,7% 140,00 kr 140,00 kr 2,2%

5.8 Avgifter m m  inom LSS
Gruppbostad - helpensionsavgift 3 077,00 kr 3 077,00 kr 0,9% 3 140,00 kr 3 140,00 kr 2,0%
Tvätt och rengöringsartiklar 141,00 kr 141,00 kr 0,7% 144,00 kr 144,00 kr 2,1%
Grb med egen leasingbil motsvarande 
månadskort för Tranemo kommun 686,00 kr 686,00 kr 0,9% 700,00 kr 700,00 kr 2,0%
Enligt Västtrafiks taxa, vid höjning

Egenavgift för drivmedel leasingbil
0-2 mil 12 kr/resa 12 kr/resa 9,1% 13 kr/resa 13 kr/resa 8,3%
2-5 mil 24 kr/resa 24 kr/resa 4,3% 25 kr/resa 25 kr/resa 4,2%
5 mil eller mer 7 kr/mil 7 kr/mil 16,7% 8 kr/mil 8 kr/mil 14,3%

Kilometerersättning personbil eller minibuss
Egenavgift 0-2 mil 23 kr/resa 23 kr/resa 4,5% 24 kr/resa 24 kr/resa 4,3%
 Egenavgift 2-5 mil 45 kr/resa 45 kr/resa 2,3% 46 kr/resa 46 kr/resa 2,2%
Egenavgift 5 mil eller mer 12 kr/mil 12 kr/mil 9,1% 13 kr/mil 13 kr/mil 8,3%

5.9 Elevhem och familjehem
Elevhem, avgift för de som har 
aktivitetsersättning

Avgiften  för mat ligger på samma nivå som på 
gruppbostäder. Vid frånvaro minskas avgiften 
med 1/30 per dag. Avgift för hyra är 5 % av 
basbeloppet, för närvarande 2 240 kr/mån 1 871,00 kr 1 871,00 kr 0,9% 1 900,00 kr 1 900,00 kr 1,5%

Elevhem och familjehem, avgift för de som 
inte har aktivitetsersättning
Underhållsstöd från var och en av föräldrarna i 
enlighet med lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade LSS § 20, vilket sedan år 2015 
innebär en högsta avgift på 1 573,00 
kr/mån/förälder

Beräkning och ev. jämkning av avgift sker enl. 
SKL:s rekommendation i cirkulär 2006:54

5.10 Dagcenter
Habiliteringsersättning, hel dag 51,00 kr 51,00 kr 2,0% 52,00 kr 52,00 kr 2,0%
Habiliteringsersättning, halv dag 29,00 kr 29,00 kr 3,6% 30,00 kr 30,00 kr 3,4%
Lunch 51,00 kr 51,00 kr 2,0% 52,00 kr 52,00 kr 2,0%

Avgift tas ut enligt Västtrafiks taxa för 
kommunladdning alt. flerkommunsladding för 
resor till och från daglig verksamhet. 
Omsorgssektionen ger årligen ut en 
informationsbroschyr med "taxor och avgifter" där 
gällande taxor för resor finns med.

5.11 Korttidsverksamhet LSS
Avgift för de som har aktivitetsersättning
Frukost 23,00 kr 23,00 kr 4,5% 24,00 kr 24,00 kr 4,3%
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Lunch 46,00 kr 46,00 kr 2,2% 47,00 kr 47,00 kr 2,2%
Middag/kvällsmål 28,00 kr 28,00 kr 3,7% 29,00 kr 29,00 kr 3,6%
Avgift för resor  samma som grb se ovan
Heldag 91 kr/dag, halvdag 45 kr/dag.

Avgift för de som inte har aktivitetsersättning
Ålder 0-3 år 31 kr/dag 31 kr/dag 3,3% 32 kr/dag 32 kr/dag 3,2%
Ålder4-10 år 43 kr/dag 43 kr/dag 2,4% 42 kr/dag 42 kr/dag 2,3%
Ålder 11-19 år 56 kr/dag 56 kr/dag 1,8% 57 kr/dag 57 kr/dag 1,8%    
socialtjänstförordningen.
Avgift för resor samma som gruppbostäder, se ovan

5.12 Servicebostad Gnistan kost
Frukost 22,00 kr 22,00 kr 4,8% 24,00 kr 24,00 kr 9,1%
Lunch 46,00 kr 46,00 kr 2,2% 47,00 kr 47,00 kr 2,2%
Kvällsmat 28,00 kr 28,00 kr 3,7% 29,00 kr 29,00 kr 3,6%

5.13 Familjerådgivning
1:a besöket 111,00 kr 111,00 kr 0,9% 113,00 kr 113,00 kr 1,8%
Återbesök, per besök 111,00 kr 111,00 kr 0,9% 113,00 kr 113,00 kr 1,8%

5.14 Individ- och familjeomsorgen

Kommunen får ta ut ersättning för uppehället av 
den som på grund av missbruk av alkohol, 
narkotika eller därmed jämförbara medel får vård 
eller behandling i ett hem för vård eller boende 
eller i ett familjehem. Regeringen meddelar 
föreskrifter om den högsta ersättning som får tas 
ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser 
får kommunen ta ut skälig ersättning. 

Avgift tas ut för barn som vistas på 
koloni/feriehem motsvarande riksnormen 
avseende mat, hygien och lek/fritid. Se avgift 
korttidsverksamhet LSS
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Miljö, Taxeöversyn inför budget 2017 3(4) 

1 Taxor 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

TAXOR FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN 
LIVSMEDEL ETC 

  

Livsmedel (nomalkontroll) 1 220 kr/tim 1 260 

Livsmedel (extra offentlig kontroll) 1 060 kr/tim 1 100 

Tobak 870 kr/tim 900 

Folköl 870 kr/tim 900 

Tillsyn receptfria läkemedel 870 kr/tim 900 

TAXOR FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM 
MILJÖOMRÅDET ETC 

  

Kemikalier 870 kr/tim 900 

Miljöfarlig verksamhet 870 kr/tim 900 

Hälsoskydd 870 kr/tim 900 

Solarier 870 kr/tim 900 

Foder eller animaliska biprodukter 870 kr/tim 900 

PRÖVNING OCH TILLSYN AV 
SERVERINGSTILLSTÅND 

  

Serveringstillstånd, stadigvarande till 
allmänhet eller slutna sällskap 

16,9 % av prisbasbeloppet (bb)  

Serveringstillstånd, stadigvarande till slutna 
sällskap, catering 

16,9 % av bb  

Serveringstillstånd, stadigvarande 
tillverksningsställe 

16,9 % av bb  

Tilllstånd för provsmakning vid arrangemang 9 % av bb  

Utvidgat tillstånd 5,4 % av bb  

Utvidgat tillstånd, serveringstid, 
serveringsområde 

3,6 % sv bb  

Ändrade förutsättningar i bolag. Prövning av 
nya ägare i HB och AB 

6,8 % av bb  

Stadigvarande servering i gemensamt 
serveringsutrymme(per sökande) 

5,4 % av bb  

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänhet 
(upp till 3 dagar) 

7,4 % av bb  

Tillfälligt serveringstillstånd till slutna 
sällskap 

1,4 % av bb  

Tillfälligservering i gemensamt 
serveringsutrymme(per sökanden) 

2,0 % av bb  

Ny bolagsform samma personer 9,0 % av bb  

Avgift för kunskapsprov 800 kr/tillfälle  

Fast tillsynsavgift renodlade matserveringar 1 000 kr  

Tillsynsavgift serveringsställen,med 
öppettider till kl 02.00 

1 500 kr  

Rörlig tillsynsavgift för alkoholservering 
beroende på omsättning 

1 000 kr - 8 000 kr  

Alkoholomsättning 0-100 000 kr 800 kr  

Alkoholomsättning 100 001 kr - 250 000 kr 1 600 kr  

Alkoholomsättning 250 001 kr - kr 500 000 kr 2 400 kr  

Alkoholomsättning 500 001 kr - kr 1 000 
000 kr 

3 200 kr  

Alkoholomsättning 1 000 001 kr - kr 2 000 
000 kr 

4 000 kr  

Alkoholomsättning 2 000 001 kr - kr 4 000 
000 kr 

4 800 kr  

Alkoholomsättning 4 000 001 kr - kr 6 000 
000 kr 

5 600 kr  
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Alkoholomsättning 6 000 001 kr - kr 8 000 
000 kr 

6 400 kr  

Alkoholomsättning 8 000 001 kr - kr 12 000 
000 kr 

7 200 kr  

Alkoholomsättning 12 000 001 kr - uppåt 8 000 kr  

Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd 870 kr/tim 900 

Påminnelse 1 försenad restaurangrapport 500 kr  

Påminnelse 2 försenad restaurangrapport 500 kr  

   

   

Kommentar 

Taxorna ska ses ihop med bilagda taxor och beräkningsgrunder. 

Taxorna är reviderade men en smärre höjning av timavgifterna från 870 till 900 kr och motsvarande 
procentuellahöjning på livsmedelsområdet. 
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Innehållsförteckning 

1 Taxor ............................................................................................................................................................................... 3 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Plan- och bygglovtaxa 2011 
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1 Taxor 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

TAXOR FÖR BYGGLOV   

Bygg/plan/mät, timavgift 870 kr/tim 900 kr/tim 

Anmälan 25 m2 komplementbostad 7,5 h 7,5 h 

Anmälan 25 m2 komplementbyggnad 3,5 h 3,5 h 

Anmälan 15 m2 tillbyggnad 4 h 4 h 

Anmälan inreda ny lägenhet 5 h 5 h 

Anmälan takkupor i bärandekonstruktion 1,5 h 1,5 h 

SKLs plan- och bygglovstaxa tillämpas.   

Prövning för bygglov, justeringsfaktor N =1,0 mPBB*OF*N1,0 mPBB*OF*N1,0 

Kart och mät, justeringsfaktor N = 1,0 mPBB*KF*N1,0 mPBB*KF*N1,0 

Planavgift för bygglov mBBB*PF*OF*N mBBB*PF*OF*N 

Planavgift, framtagande av ny 
detaljplan/detaljplaneändring/områdesbestämmelser 

 

PF 100,  
PF 60 när konsult anlitas för framtagande 
av detaljplan(konsult bekostas av extern 

part) 

Planavgift Detaljplaner 1987-2017 nybyggnad  PF 74 

Planavgift Detaljplaner 1987-2017, tillbyggnad, 
ändring av funktion m.m. > 50 m2 BTA 

 PF 35 

Planavgift Detaljplaner 1987-2017, tillbyggnad, 
ändring av funktion m. m. < 50 m2 BTA 

 Fast pris 2000 kr 

Komplett ansökan via e-tjänst rabatteras med 500 kr 
i sänkt avgift med anledning av att det administrativa 
arbetet med dessa ärenden tar mindre tid. 

  

   

Kommentar 

Taxorna ska ses ihop med bilagd taxa och beräkningsgrunder. 

Taxorna är reviderade men en smärre höjning av timavgifterna från 870 till 900 kr och motsvarande 
procentuellahöjningar, detta för att följa den ekonomiska utvecklingen nationellt. Planavgifterna är justerade utifrån 
kommunens nuvarande behov. 
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för den verksamhet som Samverkansnämnden Miljö- och bygg 
bedriver inom Ulricehamns och Tranemo kommuner. Kostnader för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med 
anledning av 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 och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 
22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. 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. 
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 eller bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.  

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 
Samverkansnämnden miljö- och bygg.  

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala 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. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet 
(fast avgift), 

1. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 
tilldelats (årlig tillsynsavgift), 

2. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift) 

3. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 
 
 
Timtaxa 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 900 kronor per hel timme handläggningstid. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
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inspektioner, revisioner, provtagning, restid och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per 
år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 

Avgifter för prövning  
8 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form 
av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  

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

9 § Om det i 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 därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare 
tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande 
handläggningstiden. 

10 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som 
återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

11 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås 

12 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen 
är sökanden i förekommande fall också 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 ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.  

13 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet 
eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  

 
Avgifter med anledning av anmälan 
14 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan 
eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 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 med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan 
avser.  
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15 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet 
med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för 
kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan 
handläggningen har påbörjats. 

16 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna 
taxa.  

 
Avgift för tillsyn i övrigt 
17 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet 
som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som 
Samverkansnämnden miljö- och bygg tilldelar anläggningen eller verksamheten. 
Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten 
bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering (placering i 
riskkolumn) enligt taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn 
framgår av tabell i taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad 
tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter 
mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära 
händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

18 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den 
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras 
med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter 
mot villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära 
händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

19 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från 
vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter 
enligt taxebilaga 2 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.  

20 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas 
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har 
meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - 
verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för 
prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med 
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  
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21 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. 
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för 
avhjälpande eller kostnader.  

 
Nedsättning av avgift 
22 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt 
fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 
Avgiftens erläggande m.m. 
23 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

 
Verkställighetsfrågor m.m. 
24 § 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. 

25 § 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. 

26 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen.  

____________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1 
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn  

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. 
MILJÖBALKEN 

AVGIFT 

Tillsyn i övrigt 
 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timtaxa i de fall 
tillsynen inte ingår i 
den årliga 
tillsynsavgiften enligt 
taxebilaga 2 

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN  
Prövning  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 9h 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, gällande mindre teknisk 
anläggning i närhet av väg, t.ex. transformatorstation, mindre markstation, etc.  

7h 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan 
tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

timtaxa 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde 

timtaxa 

Anmälan   

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde 

timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn 
eller allemansrätten 

timtaxa 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 
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Prövning  

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett 
enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 

 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 h 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 6 h 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 6 h 

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma 
fastighet och vid samma tillfälle 

7 h 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 3 h 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 person-
ekvivalenter, för en eller flera bostäder på samma fastighet 

7 h 

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 person-
ekvivalenter, för en eller flera bostäder på flera fastigheter 

9 h 

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 person-
ekvivalenter 

timtaxa 

9. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 person-
ekvivalenter 

timtaxa 

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump, inom vattenskyddsområde 5 h 

2. Berg- eller ytjordvärmepump  1h 

3. Övriga anläggningar timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan avseende:  

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4 h 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

6 h 

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Belopp som motsvarar 
den årliga 
tillsynsavgiften som 
utgår för verksamhet 
enligt taxebilaga 2 
enligt riskkolumn 0 

4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet avseende: 
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1. Berg- eller ytjordvärmepump, inom vattenskyddsområde 5 h 

2. Berg- eller ytjordvärmepump  1 h 

3. Övriga anläggningar timtaxa 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2. Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timtaxa 

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 
 

Prövning  

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2h 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 h 

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

4 h 

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för människors 
hälsa 

timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
om att driva eller arrangera 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär 
risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg 
eller andra liknande skärande eller stickande verktyg 

 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som innebär 
silikoninjektioner 

5 h 

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur 2 h 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många 
människor 

 

50 badande per dygn eller färre 3 h 

Fler än 50 badande per dygn  6 h 

3. Skol- och fritidsverksamhet  

Skola med mer än 400 elever 6 h 

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 4 h 

Skola med högst 100 elever 2 h 

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller förskoleklass 4 h 
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Tillsyn  

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2. Årlig tillsynsavgift 
enligt Taxebilaga 2 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

 

timtaxa 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timtaxa 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN 
 

Prövning  

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har 
redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga. 

timtaxa 

Anmälan  

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från 
verksamhetsutövare.  

timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt 
allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

timtaxa 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

Anmälan  

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § 
miljöbalken 

timtaxa 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet timtaxa 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 
 

Prövning  

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel 

timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om 
spridning av kemiska bekämpningsmedel 

timtaxa 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 

timtaxa 

Information  
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Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, HCFC, halon, 
HFC 

1,5 h 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, om att installera 
anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 
1:2 § som avses installeras inomhus): 

 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark. 1,5 h 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark 
och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja. 

1,5 h 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande 
rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3. 

1,5 h 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. timtaxa 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska 
lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser 

1,5 h 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter timtaxa 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

 

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på 
fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken 

timtaxa  

Prövning av ansökan om dispens avseende anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering 

 

Uppehåll i hämtning 1 h 

Gemensam behållare 1 h 

Total befrielse 2 h 

Prövning av övriga ansökningar timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten 
kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat 
hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 

avgiftsbefriad 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 26 eller 27 §§ 
avfallsförordningen (2001:1063) 

timtaxa 
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Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar timtaxa 
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Taxebilaga 2 

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 

Riskbedömningssystemet används med avgiftsklassen (AK) som underlag för taxesättningen.  

Följande förkortningar används i tabellen: 

KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå T= Timtid  

A och B= tillståndspliktig C= anmälningspliktig U= utan prövning 
 

KK AK PN Beskrivning 

    JORDBRUK 

    Djurhållning m.m. 

1.10 7 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 

2. mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för 
produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 

3. mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor), eller 

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans 
motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20. 

1.11 6 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer 
än 400 djurenheter, dock ej inhägnad. 

Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 

2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex 
månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret), 

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. 

1.20-1 4 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200 djurenheter, dock ej 
inhägnad. 

Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 

2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex 
månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret), 

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som 
suggor), 
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5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även 
obetäckta gyltor), 

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, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns), 

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, eller 

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För andra djurarter motsvaras 
en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 
kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet 
djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. 

   Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
1.10 eller 1.11. 

1.20-2 3 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter men högst 200 
djurenheter, dock ej inhägnad. 

Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 

2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex 
månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret),  

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som 
suggor), 

5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även 
obetäckta gyltor), 

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, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns), 

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, 
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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, eller 

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För andra djurarter motsvaras 
en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 
kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet 
djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. renskötsel, eller 2. om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11. 

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 1.20-1 

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 1.20-1 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

    Odling 

1.30 4 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 

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 Uppodling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 

1.3005 1 U Uppodling 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 M.M. 

5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår. 

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 5.10. 

5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 

    UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
M.M 

   Berg, naturgrus och andra jordarter 
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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. 

10.11 22 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten 
inte enbart 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. 

10.20-1 20 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg 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 10.11, eller 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd. 

 

10.20-2 18 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg 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 10.11, eller 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd. 

10.20-3 16 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg 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 10.11, eller 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd. 

10.20-4 14 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg om verksamheten inte 

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter, 
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2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 

3. är tillståndspliktig enligt 10.11, eller 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd. 

10.20-5 12 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg 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 10.11, eller 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd. 

10.20-6 10 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 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 10.10 eller 10.11, eller 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd. 

10.20-7 9 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 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 10.10 eller 10.11, eller 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd. 

10.20-8 8 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 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 10.10 eller 10.11, eller 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

83



16 

 

Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd. 

10.20-9 7 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 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 10.10 eller 10.11, eller 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd. 

10.20-10 6 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 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 10.10 eller 10.11, eller 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd. 

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 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. 

10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen 
mängd). 

10.3001 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av  högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen 
mängd). 

10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 

1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 

2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 

3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 

inte om verksamheten 

1. omfattas av bearbetningskoncession enligt 
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lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 

eller 

2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11. 

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). 

10.50 4 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 tolvmånadersperiod. 

10.5001 2 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. 

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 

11.10 10 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 11.10. 

11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 

    Malm och mineral 

13.10 28 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 10.10 - 10.40. 

13.20 18 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 13.30. 

13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål. 

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 13.50. 

13.50 15 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än 
rostning och sintring. 

13.60 9 B Anläggning för utvinning och produktion av asbest. 

    Annan utvinningsindustri 

13.70 3 C Djupborrning, som inte omfattas av 11.10 eller 11.20. 

    LIVSMEDEL OCH FODER M.M. 
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    Animaliska råvaror 

15.10-1 19 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 

15.10-2 11 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per 
kalenderår. 

15.20 8 B Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10. 

15.30 4 C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20. 

15.3001 2 U Slakteri för en produktion baserad på högst  50 ton slaktvikt per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20. 

15.40 20 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska 
råvaror (utom mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, 
om verksamheten innebär annat än endast frysning. 

15.41 20 B Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung baserad på 
mer än 40 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 15.40 eller 15.80. 

15.50-1 12 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska 
råvaror - chark och styckning - för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 18 500 
ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50-2 10 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska 
råvaror - chark och styckning - för en produktion av mer än 400 ton men högst 10 000 ton 
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.5001 6 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska 
råvaror - chark och styckning - för en produktion av högst 400 ton produkter per 
kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

15.50-3 11 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska 
råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 
18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 
15.80. 

15.50-4 9 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska 
råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 10 
000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 
15.80. 

15.5002 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska 
råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av högst 400 ton produkter per 
kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

 

 

 

15.60-1 19 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av 
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 5 000 ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
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1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller 

2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.60-2 11 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av 
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på minst 500 ton men högst 5 
000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som 
inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller 

2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.6001 1 U 

Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av 
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på högst 500 ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.60-3 19 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av 
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 000 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller 

2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.60-4 11 B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av 
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 2 000 ton men 
högst 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller 

2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 15.80. 

15.70 3 C Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av 
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast 
frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 15.60 eller 15.80. 

15.7001 1 U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av 
fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på högst 10 ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår.  

15.80-1 5 C Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per 
kalenderår. 

15.80-2 3 C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per 
kalenderår. 

15.8001 1 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår. 
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    Vegetabiliska råvaror 

15.90-1 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska 
råvaror för en produktion av mer än 150 000 ton produkter per kalenderår. 

15.90-2 16 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska 
råvaror för en produktion av mer än 100 000 men högst 150 000 ton produkter per 
kalenderår. 

15.9001 15 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska 
råvaror för en produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton produkter per 
kalenderår. 

15.9002 14 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska 
råvaror för en produktion av högst 50 000 ton produkter per kalenderår. 

15.100-1 6 C Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.10001 3 U Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.110-1 16 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 
produktion baserad på mer än 75 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,  
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                               

15.110-2 15 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 
produktion baserad på mer än 25 000 men högst 75 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,  
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                               

15.110-3 16 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 
produktion baserad på mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,  
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                           

15.110-4 15 B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 
produktion baserad på mer än 10 000 men högst 25 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,  
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.                                                                                                                                                                                                                                                                  

15.120 9 C Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 
produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
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1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 

2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 

3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.110. 

15.12001 4 U Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 
produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår. 

15.130 5 C Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för 
en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.13001 1 U Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för 
en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.140-1 9 C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 50 000 ton 
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.140-2 5 C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.14001 1 U Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

15.14002 2 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet 
av mer än 10 000 ton. 

15.150-1 16 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av 
mer än 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10 

15.150-2 15 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av 
mer än 25 000 men högst 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.150-3 16 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av 
mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte 
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.150-4 15 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av 
mer än 10 000 men högst 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 

15.160 8 C Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.150. 

    Mjölk, oljor, fetter m.m. 

15.170 12 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 
ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. 

15.180-1 9 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en 
produktion baserad på en invägning av mer än 50 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170. 

15.180-2 8 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en 
produktion baserad på en invägning av mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170. 
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15.180-3 5 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en 
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170. 

15.18001 1 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en 
produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår. 

15.190-1 18 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller 
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 000 ton 
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.190-2 15 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller 
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 50 000 ton 
men högst 100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.190-3 11 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller 
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15.40, 15.90 eller 15.170. 

15.200 5 C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller 
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90, 15.170 eller 
15.190. 

15.20001 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. 

15.210-1 15 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 50 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170  

15.210-2 13 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 25 000 men högst 50 
000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170  

15.210-3 11 B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton per 
kalenderår men högst 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170  

15.220 3 C Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90, 15.170, eller 15.210. 

15.22001 1 U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår. 

    Drycker m.m. 

15.230 19 B Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller 
destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 

15.240-1 9 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller 
destillation, motsvarande mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 

15.240-2 7 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller 
destillation, motsvarande mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 

15.240-3 5 C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller 
destillation, motsvarande mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230. 
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15.24001 1 U Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller 
destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår. 

15.24002 5 U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för 
framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner. 

15.250-1 12 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 50 000 ton malt per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10  

15.250-2 11 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 2 500 men högst 50 000 ton 
malt per kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10  

15.250-3 10 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 2 500 ton malt per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10  

15.250-4 11 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 20 000 m³ läskedryck per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10  

15.250-5 10 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 5 000 men högst 20 000 m³ 
läskedryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10. 

15.250-6 9 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 5 000 m³ 
läskedryck per kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                               

15.25001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m³ läskedryck per 
kalenderår.  
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.                                                                                                               

15.250-7 12 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 20 000 m³ maltdryck per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                         

15.250-8 11 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 5 000 men högst 20 000 m³ 
maltdryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                            

15.250-9 10 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 5 000 m³ 
maltdryck per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.                                                                                                            
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15.25002 5 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m³ maltdryck per 
kalenderår. 
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.                                                                                                            

15.260 8 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 kubikmeter 
maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Anmälningsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. 

15.26001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 kubikmeter maltdryck 
per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.  

    Annan livsmedelstillverkning 

15.270 19 B Anläggning för tillverkning av 

1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller 

2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter. 

15.27001 4 U Anläggning för tillverkning av 
1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller 
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter. 

15.280-1 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 

15.280-2 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad eller konfektyr 
per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 

15.280-3 5 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 men högst 5 000 ton choklad eller konfektyr 
per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 

15.28001 1 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår. 

15.280-4 5 C Anläggning för tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 

15.28002 1 U Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår. 

15.280-5 9 C Anläggning för rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 

15.280-6 5 C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15.90. 
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15.28003 1 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. 

15.290-1 20 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår, om 
verksamheten 

1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10 - 
15.280, och 

2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.290-2 15 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra livsmedel per kalenderår, om 
verksamheten 

1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10 - 
15.280, och 

2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.300-1 12 C Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår, om 
verksamheten 

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10-
15.290, och 

b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.300-2 8 C Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra livsmedel, om verksamheten 

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10-
15.290, och 

b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.30001 3 U Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10-
15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10 

 

 

KK AK PN Beskrivning 

15.300-3 8 C Anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 15 000 ton livsmedel, om 
verksamheten 

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10-
15.290, och 

b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

15.30002 3 U 
Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10-
15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 
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15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska 
produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 
15.10-15.300. 

    Foder 

15.320-1 20 B Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom 
bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om 
produktionen baseras på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. 

15.320-2 11 B Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom 
bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om 
produktionen baseras på mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton råvara per kalenderår. 

15.32001 4 U Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom 
bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om 
produktionen baseras på högst 2 500 ton per kalenderår. 

15.330 11 B Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, 
för en produktion av 

1. mer än 100 000 ton spannmålsfoder per kalenderår, eller 

2. mer än 15 000 ton annat foder per kalenderår. 

Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 viktprocent spannmål. Foder 
som framställs och används inom den egna djurhållningen skall inte räknas in vid 
tillämpningen av första stycket. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320, 90.240, 90.250 eller 90.260. 

15.340-1 9 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, 
för en produktion per kalenderår av mer än 50 000 men högst 100 000 ton 
spannmålsfoder. 

Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330, 90.240, 
90.250 eller 90.260. 

15.340-2 5 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, 
för en produktion per kalenderår av mer än 5 000 men högst 50 000 ton spannmålsfoder. 

Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330, 90.240, 
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90.250 eller 90.260. 

15.34001 1 U Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, 
för en produktion per kalenderår av högst 5 000 ton spannmålsfoder. 

Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

15.340-3 9 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, 
för en produktion per kalenderår av mer än 5 000 men högst 15 000 ton annat foder. 

Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330, 90.240, 
90.250 eller 90.260. 

15.340-4 5 C Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, 
för en produktion per kalenderår av mer än 500 men högst 5 000 ton annat foder. 

Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330, 90.240, 
90.250 eller 90.260. 

15.34002 1 U Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, 
för en produktion per kalenderår av högst 500 ton annat foder. 
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.  

    TEXTILVAROR 

17.10-1 24 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 20 000 ton fibrer eller textilier per 
kalenderår.                                                                                                                                                                                                                            

17.10-2 22 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 men högst 20 000 ton fibrer 
eller textilier per kalenderår.                                                                                                                                                                                      

17.20-1 14 B Anläggning för annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2500 ton 
textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten 
och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår. 

17.20-2 13 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 1000 men högst 2500 ton fibrer 
eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 1000 men högst 2500 
ton textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller 

2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp 
till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår. 

17.20-3 11 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 men högst 1000 ton fibrer eller 
textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 men högst 1 000 ton 
textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller 
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2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp 
till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår. 

17.30 5 C Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton fibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 17.10 eller 17.20. 

17.3001 3 U Anläggning för förbehandling eller färgning av högst 10 ton fibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

17.3002 3 U Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år. 

17.3003 1 U Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år. 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.10 18 B Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn per 
kalenderår. 

18.20 18 B Anläggning för 

1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 ton råvara per kalenderår, 
eller 

2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton råvara per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 18.10 eller 90.240. 

18.30-1 7 C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion 
av mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240. 

    

18.30-2 5 C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion 
av mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240. 

18.3001 1 U Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion 
av högst 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn. 

18.3002 3 U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till 
slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per kalenderår 

18.3003 1 U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till 
slakteri, för en - baserad på högst 1 ton hudar per kalenderår 

    TRÄVAROR 

20.10-1 9 C Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 10 000 kubikmeter trä med 
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

20.10-2 8 C Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller 
doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 

20.10-3 7 C Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 kubikmeter trä med träskyddsmedel 
genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. 
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20.1001 3 U Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 kubikmeter trä med träskyddsmedel 
genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning. 

20.20-1 17 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling 
eller svarvning för en produktion av mer än 500 000 m³ per kalenderår  

20.20-2 14 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling 
eller svarvning för en produktion av 200 000 -  500 000 m³ per kalenderår  

20.20-3 11 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling 
eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 men högst 200 000 m³ per 
kalenderår  

20.30-1 9 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling 
eller svarvning för en produktion av mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 
kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 20.20. 

20.30-2 7 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling 
eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 
kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 20.20. 

20.3001 3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling 
eller svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per kalenderår. 

20.40-1 8 C 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 mer än 100 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

20.40-2 7 C 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 mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 
000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

20.40-3 4 C 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 mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

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. 

20.40-4 8 C 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 mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

20.40-5 7 C 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 mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 
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20.40-6 4 C 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 mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

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. 

20.40-7 5 C 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 mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. 

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. 

20.50-1 18 B Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton träfiberskivor per kalenderår. 

20.50-2 14 B Anläggning för tillverkning av högst 20 000 ton träfiberskivor per kalenderår. 

20.60-1 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter 

1. fanér eller plywood, eller 

2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår. 

20.60-2 7 C Anläggning för tillverkning av högst 10 000 kubikmeter 

1. fanér eller plywood, eller 

2. högst 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår. 

20.70-1 9 B Anläggning för lagring av 

1. mer än 200 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med 
begjutning av vatten, eller 

2. mer än 100 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                        

20.70-2 8 B Anläggning för lagring av 

1. mer än 80 000 men högst 200 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) 
på land med begjutning av vatten, eller 

2. mer än 40 000 men högst 100 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                          

20.70-3 7 B Anläggning för lagring av 

1. mer än 20 000 men högst 80 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på 
land med begjutning av vatten, eller 

2. mer än 10 000 men högst 40 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 20.90.                                                                                                                                                                                                               
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20.80-1 7 C Anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter timmer men högst 20 000 
kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-2 5 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 10 000 kubikmeter 
fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är 
tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-3 3 C Anläggning för lagring av mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub), 
om lagringen sker på land utan vattenbegjutning. 

20.8001 3 C 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. 

20.80-4 7 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m3 fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.80-5 5 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter timmer 
fast mått under bark (m3 fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70. 

20.8002 1 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten. 

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. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 

21.10-1 25 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra fibrösa material. Mer än 
300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning. 

21.10-2 22 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra fibrösa material.  Högst 
300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning. 

21.10-3 18 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra fibrösa material. Massa 
(sulfat/sulfit) utan blekning. 

21.10-4 19 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra fibrösa material. Mer än 
200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk). 

21.10-5 16 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra fibrösa material. Högst 
200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk). 

21.10-6 16 A Anläggning för framställning av mer än 10 000 ton returfibermassa per kalenderår. 

21.20-1 13 B Anläggning för framställning av mer än 1000 men högst 10 000 ton returfibermassa per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.10.                                                                                                                                                               

21.20-2 11 B Anläggning för framställning av mer än 1 men högst 1000 ton returfibermassa per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.10.                                                                                                                                                                          

21.2001 4 U Anläggning för framställning av högst 1 ton returfibermassa per kalenderår.                                                                                                                                                                          
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21.30 15 A Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp eller kartong per 
kalenderår. 

21.40 9 B Anläggning för framställning av mer än 100 ton papper, papp eller kartong per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30. 

21.50 7 C Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton papper, papp eller kartong per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40. 

21.5001 3 U Anläggning för framställning av högst 10 ton papper, papp eller kartong per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40. 

21.5002 2 U Anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror med torr process 

    FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION 

22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

22.20 5 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

22.30 8 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.40-1 3 C Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30. 

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. 

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. 

22.40-2 6 C Anläggning med 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, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30. 

22.40-3 4 C Anläggning med 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, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30. 

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 

23.10-1 19 A Anläggning för tillverkning av koks 

23.10-2 25 A Anläggning för överföring av kol eller bituminös skiffer till gas- eller vätskeform. 

23.10-3 28 A Anläggning för grafittillverkning som inte är tillståndspliktig enligt 31.40. 
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23.1001 4 U Anläggning för framställning av kol (hårt kol) 

23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 23.10 eller 31.40. 

23.30-1 32 A Anläggning för raffinering av mer än 500 000 ton mineralolja eller naturgas per 
kalenderår. 

23.30-2 28 A Anläggning för raffinering av högst 500 000 ton mineralolja eller naturgas per kalenderår. 

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 

23.50 16 A Anläggning för behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 

    KEMISKA PRODUKTER 

24.10-1 24 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka mer än 5 000 ton 
per kalenderår organiska ämnen.                                     

24.10-2 22 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka högst 5 000 ton 
per kalenderår organiska ämnen. 

24.10-3 26 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka kloralkali med 
amalgammetoden. 

24.10-4 24 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka kloralkali med 
annan metod än amalgammetoden. 

24.10-5 24 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka mer än 100 000 
ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per kalenderår. 

24.20 14 B Anläggning för att genom biokemiska processer i industriell skala tillverka 
läkemedelssubstanser. 

24.30 8 C Anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt tillverka 
läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell 
skala. 

24.40-1 25 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka mer än 5 000 ton 
per kalenderår ytaktiva ämnen (tensider) 

24.40-2 24 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka högst 5 000 ton 
per kalenderår ytaktiva ämnen (tensider) 

24.40-3 24 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka bindemedel för 
färg och lack i form av basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer 

24.40-4 23 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka bindemedel för 
färg och lack - övriga ämnen 

24.40-5 22 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka bränsle ur 
vegetabiliska eller animaliska oljor. 

24.50 14 B Anläggning för tillverkning i industriell skala 

1. genom biosyntetiska reaktioner av 
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a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål, 

b) organiska syror, eller 

c) biopolymerer, eller 

2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål. 

24.60-1 27 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska reaktioner, av fosfor-, 
kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 24.10. 

24.60-2 25 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska reaktioner, av 
sprängämnen, fotokemikalier och bekämpningsmedel. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 24.10. 

24.60-3 11 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska reaktioner, av acetylengas, 
lustgas och annan kemiskt framställd gas. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till bassängbad, 

2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent aktiv klorhalt för 
desinfektion i den verksamhet där tillverkningen sker, eller 

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10 

24.60-4 11 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska reaktioner, av andra 
oorganiska ämnen än de som nämns i 24.60-1, 24.60-2 eller 24,60-3. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till bassängbad, 

2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent aktiv klorhalt för 
desinfektion i den verksamhet där tillverkningen sker, eller 

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10 

24.70 8 C Anläggning för framställning genom destillation av mer än 5 000 ton gas per kalenderår. 

24.7001 3 U Anläggning för framställning genom destillation av högst 5 000 ton gas per kalenderår. 

24.80 8 B Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller 
oorganiska ämnen i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, 
om det i verksamheten används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt 
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att 
klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 24.81 

24.81 8 C Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur 
vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala. 

24.90 8 C Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller 
oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell 

102



35 

 

skala, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som, 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att 
klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”. 

24.100 7 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan beskrivning i denna bilaga. 

24.110-1 15 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka - mer än 
20 000 ton per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,  
3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller  
2. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

24.110-2 13 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka - mer än 
2 000 men högst 20 000 ton per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,  
3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller  
2. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.110-3 11 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka - mer än 
1 000 men högst 2 000 ton per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 

3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, 
om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, 

2. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller  
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.110-4 11 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka - mer än  
eller lika med 100 men högst 1 000 ton per kalenderår - 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,  
3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per 
kalenderår,  
2. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, 
om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, 

3. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller  
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 
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24.110-5 9 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 
100 ton per kalenderår 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,  
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,  
3. sprängämnen,  
4. pyrotekniska artiklar, eller  
5. ammunition, 

om det i verksamheten används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt 
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att 
klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", 
”frätande", "cancerframkallande", "mutagen", ”reproduktionstoxisk” eller "miljöfarlig". 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt 39.20. 

24.120-1 9 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 

1. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 24.110, 

2. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker 
genom destillation, eller 

3. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 39.20 

24.12001 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 
ton färg eller lack per kalenderår. 

24.120-2 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 39.20. 

24.120-3 6 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka mer än 
1000 ton men högst 2000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 39.20. 

24.120-4 5 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka mer än 
10 ton men högst 1000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 39.20. 

24.12002 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 
ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

24.12003 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. 

24.130 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 

1. sprängämnen, 
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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. 

24.13001 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. 

24.140-1 11 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 100 ton läkemedel 
(farmaceutisk tillverkning). 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. apotek och sjukhus, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.140-2 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 10 men högst 100 
ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. apotek och sjukhus, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.140-3 6 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 500 kg men högst 
10 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. apotek och sjukhus, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.140-4 3 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka högst 500 kg läkemedel 
(farmaceutisk tillverkning). 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. apotek och sjukhus, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20. 

24.150 8 C Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 24.10-24.140. 

    GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.10-1 16 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på 
mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
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enligt 39.20. 

25.10-2 12 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på 
mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 39.20. 

25.11-1 10 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på 
mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11-2 8 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på 
mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11-3 6 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på 
mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.11-4 4 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på 
mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30. 

25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på 
högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

25.20-1 9 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av polyuretan 
utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår, 

25.20-2 10 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av  
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 
500 ton plastråvara per kalenderår, eller  
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår. 

25.20-3 8 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av  
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 
20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller  
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton plastråvara per 
kalenderår. 

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 

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20. 

25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 
produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår. 

25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med plast. 

25.50-1 7 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår och 
inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
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Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50-2 4 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara 
per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter 
av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50-3 3 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av 
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

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. 

25.50-4 9 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår och 
inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50-5 7 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50-6 5 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50-7 4 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

25.50-8 3 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering 
med plast. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30. 

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. 

    ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 

    Glas, glasvaror och keramiska produkter 

26.10 14 B Anläggning för 
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1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller 

2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive tillverkning av 
mineralull. 

26.1001 5 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 

26.20-1 11 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 
1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 26.10. 

26.20-2 8 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 5 
men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 26.10. 

26.20-3 11 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 2 
000 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 26.10. 

 

 

 

26.20-4 8 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 500 
men högst 2 000 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 26.10. 

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 

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. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 26.10 eller 26.20. 

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. 

26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
26.10. 

26.50 11 B Anläggning för att genom bränning 

1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per kalenderår, eller 

2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter 
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och med en satsningsdensitet som överstiger 300 kilogram per kubikmeter. 

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 produkter per 
kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.50 eller 26.51. 

26.6001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.70 27 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 

2. i annan ugn tillverka 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. 

26.80 27 B Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
26.70. 

26.90 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. 

26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår, 
om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 26.70–26.90. 

26.10001 3 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 
ton per kalenderår. 

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. 

26.11001 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. 

26.120 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår. 

26.12001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår. 

    Andra icke-metalliska mineraliska produkter 

26.130 15 B Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter. 

26.140 15 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 13.60 eller 26.130. 

26.150-1 8 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

26.150-2 7 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

109



42 

 

26.150-3 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 90.100 eller 90.110. 

    STÅL OCH METALL 

27.10-1 29 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 1 000 000 ton per 
kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-2 24 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 
1 000 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-3 16 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton men inte 
100 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.10-4 14 A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per 
kalenderår. Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.1001 10 U Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är högst 15 000 ton per kalenderår.  

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.20-1 18 A Anläggning för 

1. produktion av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), eller 

2. behandling av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton järnbaserade metaller genom 
varmvalsning. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.10 eller 27.30. 

27.20-2 16 A Anläggning för 

1. produktion av högst 50 000 ton järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 

2. behandling av högst 50 000 ton järnbaserade metaller genom varmvalsning. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.10 eller 27.30. 

27.30-1 26 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning av mer än 500 
000 ton råstål per kalenderår. 

27.30-2 20 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning av mer än 120 
000 men högst 500 000 ton råstål per kalenderår. 
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27.30-3 20 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom hammarsmide, om 
slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule och den använda värmeeffekten 
överstiger 20 megawatt. 

27.30-4 16 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 10 000 ton per 
kalenderår. 

27.30-5 14 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 1 000 men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

27.30-6 10 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 100 men högst 
1 000 ton per kalenderår. 

27.30-7 7 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av zink av högst 100 ton per 
kalenderår. 

27.30-8 16 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår och med utsläpp av mer än 10 000 m3 process- eller sköljvatten. 

27.30-9 14 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår och med utsläpp av mer än 1 000 men högst 10 000 m3 process- eller 
sköljvatten. 

27.30-10 10 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår och med utsläpp av mer än 100 men högst 1 000 m3 process- eller 
sköljvatten. 

27.30-11 7 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m3 process- eller sköljvatten. 

27.30-12 7 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål 
per kalenderår utan utsläpp av process- eller sköljvatten. 

27.31 12 A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 
000 ton stål per kalenderår. 

27.32-1 13 B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 20 000 
men högst 100 000 ton stål per kalenderår. 

27.32-2 10 B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 20 000 
ton stål per kalenderår.  

27.40-1 12 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där form- eller gjutsand används. 

 

27.40-2 11 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används. 
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27.40-3 9 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

27.40-4 7 B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

27.50-1 9 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används, för en produktion av 

1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller 

2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.50-2 8 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används, för en produktion av 

1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller 

2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.50-3 7 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används, för en produktion av 

1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller 

2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.50-4 7 B Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används, för en produktion av 

1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller 

2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.101. 

27.60 3 C Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål, aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 
27.50 eller 27.101. 

27.6001 1 U Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår. 

27.70-1 26 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska 
processer. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-2 18 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 
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27.70-3 11 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-4 10 A Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 1 000 ton men högst 3000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-5 24 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-6 14 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 000 ton 
men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-7 11 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 000 ton men 
högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.70-8 10 A Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 000 ton men 
högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.80 9 B Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera ickejärnmetall, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. gjuterier, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 27.70. 

27.90-1 26 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska eller 
elektrolytiska processer. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. gjuterier, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 27.70 eller 
27.80. 
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27.90-2 19 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 20 000 ton 
men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska eller elektrolytiska processer. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. gjuterier, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 27.70 eller 
27.80. 

27.90-3 13 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 1 000 ton 
men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska eller elektrolytiska processer. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. gjuterier, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 27.70 eller 
27.80. 

27.91 8 B Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera icke järnmetall, om 
produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. gjuterier, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 27.70-27.90. 

27.100-1 27 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 50 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår.                                   

27.100-2 23 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 10 000 men högst 50 000  
ton bly eller kadmium per kalenderår.                                     

27.100-3 18 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 men högst 10 000 ton 
bly eller kadmium per kalenderår.                                      

27.10001 4 U Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive 
framställning av legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000 ton bly eller kadmium 
per kalenderår.     

27.101-1 21 B Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av legeringsmetall, för en 
produktion av mer än 20 000 ton zink per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.101-2 19 B Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av legeringsmetall, för en 
produktion av mer än 5 000 men högst 20 000 ton zink per kalenderår. Tillståndsplikt 
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.101-3 16 B Anläggning för smältning av aluminium och magnesium där form-, eller kärnsand 
används vid gjutning, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer 
än 7 500 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100. 
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27.101-4 21 B Anläggning för smältning av andra icke järnmetall eller återvinningsprodukter än 27.101-
1, 27.101-2 och 27.101-3, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av 
mer än 50 000 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.101-5 19 B Anläggning för smältning av andra icke-järnmetall eller återvinningsprodukter än 27.101-
1, 27.101-2 och 27.101-3, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av 
mer än 5 000 men högst 50 000 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100. 

27.110-1 11 B Anläggning för smältning av mer än 1 000 men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.110-2 9 B Anläggning för smältning av mer än 50 men högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte gjuterier. 

27.11001 4 U Anläggning för smältning av högst 50 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, 
inklusive framställning av legeringsmetall. 

27.120-1 26 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer än 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 
27.70-27.110. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. gjuterier, eller 

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 27.10-27.110. 

27.120-2 21 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår ur annan råvara och genom andra processer än 
de som anges i 27.70-27.110. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. gjuterier, eller 

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 27.10-27.110. 

27.120-3 13 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår ur annan råvara och genom andra processer än de 
som anges i 27.70-27.110. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. gjuterier, eller 

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 27.10-27.110. 

27.120-4 9 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av högst 3 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 27.70-
27.110. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. gjuterier, eller 

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna 
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i 27.10-27.110. 

27.130-1 22 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av mer än 20 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-2 14 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-3 11 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-4 9 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-5 8 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100 eller 27.101. 

27.130-6 7 B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100 eller 27.101. 

27.140 4 C Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.100, 27.101 eller 27.130. 

27.14001 1 U Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av högst 1 ton per kalenderår. 

KK AK PN Beskrivning 

    YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M. 

    Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m. 

28.10-1 13 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 

28.10-2 11 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 1 000 men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
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28.10-3 8 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 100 men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-4 7 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 

28.10-5 7 B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 
kubikmeter och verksamheten inte ger upphov till avloppsvatten. 

28.1001 2 U Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som är högst 30 
kubikmeter. 

28.20-1 12 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 

1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och 

2. verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. betning med betpasta, 

2. järnfosfatering, eller 

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.20-2 9 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 

1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och 

2. verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. betning med betpasta, 

2. järnfosfatering, eller 

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.20-3 7 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 

1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och 

2. verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. betning med betpasta, 

2. järnfosfatering, eller 

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 
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28.20-4 7 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 

1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och 

2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. betning med betpasta, 

2. järnfosfatering, eller 

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10. 

28.30-1 12 B Anläggning för 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, eller 

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till 
mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod. 

28.30-2 9 B Anläggning för 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till 
mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod.  

28.30-3 8 B Anläggning för 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till 
mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod 

28.30-4 7 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 men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod. 

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 
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kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30. 

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. 

28.50-1 12 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med 
en metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.30. 

28.50-2 9 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med 
en metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-3 7 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med 
en metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-4 5 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med 
en metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling 
och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-5 9 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med 
en metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 27.30. 

28.50-6 7 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med 
en metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-7 5 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med 
en metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.50-8 4 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med 
en metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med uppsamling 
och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 27.30. 

28.60 4 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. betning med betpasta, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller 28.20. 
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28.6001 1 U Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.70-1 6 C Anläggning, som omfattas av flera än två av följande punkter, för 

1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.10, 

2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 

3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger 
upphov till avloppsvatten, 

4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 

5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods 
per kalenderår, 

6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 
ton per kalenderår, eller 

7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 
kilogram per kalenderår. 

28.70-2 4 C Anläggning, som omfattas av högst två av följande punkter, för 

1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.10, 

2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 

3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger 
upphov till avloppsvatten, 

4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 

5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods 
per kalenderår, 

6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 
ton per kalenderår, eller 

7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 
kilogram per kalenderår. 

28.7001 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 
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kilogram per kalenderår. 

28.71 3 C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt 28.70. 

28.7101 1 U Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta. 

28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg 
från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 39.10, 39.20 eller 39.40. 

28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller 
färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller 39.40. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.10 26 A Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium, bly eller 
kvicksilver ingår. 

31.20 15 B Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte kadmium, bly eller 
kvicksilver ingår. 

31.30 5 C Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor. 

31.40 28 A Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning eller grafitisering. 

31.50 28 A Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 31.40. 

31.60 7 C Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel. 

    METALLBEARBETNING M.M. 

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. 

34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

34.30-1 28 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 200 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-2 24 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 100 000 men 
högst 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-3 20 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 50 000 men 
högst 100 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-4 12 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 25 000 men 
högst 50 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-5 24 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 20 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-6 16 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 5 000 men 
högst 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-7 10 B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 1 000 men 
högst 5 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.40 9 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 

1. fler än 100 men högst 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 

121



54 

 

högst 3,5 ton, eller 

2. fler än 10 men högst 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 34.30. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

34.50 9 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 

2. tillverkning av flygplan, eller 

3. reparation av flygplan. 

34.60 22 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta 
(exklusive yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter. 

34.70-1 16 B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 34.30 eller 34.60. Med total 
tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som 
används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 

34.70-2 14 B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
20 men högst 75 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 34.30 eller 
34.60. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som 
volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade 
behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 

34.80-1 9 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 
kubikmeter men högst 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 

Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket. 

34.80-2 6 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 
kubikmeter men högst 10 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 

Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket. 

34.80-3 4 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter men högst 5 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. 

Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket. 

34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
200 liter men högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till 
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av 
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metallbearbetningsmaskin. 

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, reparation, underhåll eller liknande åtgärd. 

35.20 4 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

39.10 19 B Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av 
organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme 
eller 200 ton per kalenderår. 

Med förbrukning avses den totala mängd organiska lösningsmedel som tillförs en 
anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för 
återanvändning. 

39.1001 4 U Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av 
organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till högst 150 kilogram per timme 
eller högst 200 ton per kalenderår. 
Med förbrukning avses den totala mängd organiska lösningsmedel som tillförs en 
anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för 
återanvändning. 

39.20-1 17 B Anläggning där mer än 200 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i 

a) rulloffset med heatsetfärg, 

b) djuptryck av publikationer, 

c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, 

d) ytrengöring, 

e) fordonslackering, 

f) bandlackering, 

g) beläggning av lindningstråd, 

h) beläggning av träytor, 

i) träimpregnering, 

j). läderbeläggning, 

k) skotillverkning, 

l) laminering av trä eller plast, 

m) limbeläggning, 

n) annan beläggning, 

o) omvandling av gummi, eller 

p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-2 15 B 
Anläggning där mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel förbrukas per 
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kalenderår i 

a) rulloffset med heatsetfärg, 

b) djuptryck av publikationer, 

c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, 

d) ytrengöring, 

e) fordonslackering, 

f) bandlackering, 

g) beläggning av lindningstråd, 

h) beläggning av träytor, 

i) träimpregnering, 

j). läderbeläggning, 

k) skotillverkning, 

l) laminering av trä eller plast, 

m) limbeläggning, 

n) annan beläggning, 

o) omvandling av gummi, eller 

p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-3 14 B Anläggning där mer än 25 men högst 50 ton organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår i 

a) rulloffset med heatsetfärg, 

b) djuptryck av publikationer, 

c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, 

d) ytrengöring, 

e) fordonslackering, 

f) bandlackering, 

g) beläggning av lindningstråd, 

h) beläggning av träytor, 

i) träimpregnering, 

j). läderbeläggning, 

k) skotillverkning, 

l) laminering av trä eller plast, 

m) limbeläggning, 
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n) annan beläggning, 

o) omvandling av gummi, eller 

p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.2001 8 U Anläggning där mindre än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i 

a) djuptryck av publikationer, 

b) bandlackering, eller 

c) träimpregnering. 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-4 17 B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200 ton per kalenderår i 
tillverkning av farmaceutiska produkter. 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-5 15 B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 50 men högst 200 ton per 
kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter. 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.2002 10 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 50 ton per kalenderår i 
tillverkning av farmaceutiska produkter. 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-6 17 B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200 ton per kalenderår i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.20-7 15 B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 100 men högst 200 ton 
per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.2003 10 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 100 ton per kalenderår i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.  

125



58 

 

39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 

1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 

2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller 
lackering, 

3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som ”misstänks kunna ge cancer”, 
"kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge 
nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 

4. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 

6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 

7. mer än 15 ton i beläggning av träytor, 

8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 

9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 

10. mer än 5 ton i skotillverkning, 

11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 

12. mer än 5 ton i limbeläggning, 

13. mer än 5 ton i annan beläggning, 

14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 

15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av 
vegetabilisk olja. 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 39.10 eller 39.20. 

39.3001 3 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller 
lackering, 
3. högst 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som 
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemika-
lieinspektionen har meddelat, är klassificerad som ”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge 
cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. högst 2 ton i annan ytrengöring, 
5. högst 500 kilogram i fordonslackering, 
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. högst 15 ton i beläggning av träytor, 
8. högst 1 kilogram i kemtvätt, 
9. högst 10 ton i läderbeläggning, 
10. högst 5 ton i skotillverkning, 
11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. högst 5 ton i limbeläggning, 

13. högst 5 ton i annan beläggning, 
14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av 
vegetabilisk olja. 
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Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 39.30. 

39.40 15 B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 

2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 
39.10 andra stycket. 

Vid tillämpningen av första stycket skall inte medräknas sådana organiska lösningsmedel 
som omfattas av förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet eller av 
föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 39.10 eller 39.20. 

39.50-1 8 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.50-2 8 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10 ton men högst 25 ton 
organiska lösningsmedel. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.50-3 6 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton men högst 10 ton 
organiska lösningsmedel. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men högst 5 ton organiska 
lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 men högst 2,5 ton organiska 
lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

39.5004 1 U 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska lösningsmedel. Med 
förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 

    LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M.M. 

39.60-1 16 B Anläggning för lagring eller hantering av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett 
tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår,  
2. andra kemiska produkter som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, 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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2. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 2 
000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.60-2 12 B Anläggning för lagring eller hantering av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 000 men högst 
500 000 ton vid ett tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 men högst 5 000 000 ton 
per kalenderår, 
2. andra kemiska produkter som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 25 000 men 
högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 men högst 
500 000 ton per kalenderår, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 1 
000 000 men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

39.60-3 8 B Anläggning för lagring eller hantering av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 men högst 
250 000 ton vid ett tillfälle eller hantering av mer än 500 000 men högst 2 500 000 ton 
per kalenderår, 
2. andra kemiska produkter som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 men 
högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 men högst 
250 000 ton per kalenderår, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 
200 000 men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.70 6 C Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara 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 

a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter 
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för 
att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", 
"frätande", ”cancerframkallande”, mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, och 

b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och 
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller 

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. 

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 
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter 
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för 
att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", 
"frätande", ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, 
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och 
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och 
anläggningen har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras mindre än 
50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.60. 

39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

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. 

    GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

    Gasformiga bränslen 

40.10 11 B Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 23.30. 

40.20 7 C Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 23.10, 23.30 eller 40.10. 

    Kärnkraft  

40.30  A Kärnkraftverk eller annan kärnreaktor. 

    Förbränning 

40.40-1 24 A Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 
megawatt. 

40.40-2 12 A Gasturbin 

40.50-1 17 B 
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 100 och högst 
300 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40. 

40.50-2 12 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 och högst 
100 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40. 

40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40 eller 40.50. 

40.60-1 5 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 5 MW men 
högst 20 MW, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller 

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 
40.70. 

40.60-2 3 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt 
men högst 5 MW, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
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1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller 

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 
40.70. 

40.60-3 5 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 10 MW men 
högst 20 MW, om inget annat bränsle än eldningsolja eller bränslegas används. 

1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller 

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 
40.70. 

40.6001 2 U Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 MW 

40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt. 

    Vindkraft 

40.90 4 B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och 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 tillsammans 
med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten 
med det andra vindkraftverket påbörjades. 

40.95 3 B Verksamhet med 

1. sju eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och 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 flera 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 att 
verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 40.90. 

40.100 2 C Verksamhet med 

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 

2. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 

3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 40.90 eller 40.95. 

40.10001 1 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter, 

    Värmepumpar och kylanläggningar m.m. 

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 
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än 10 megawatt. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel genom 
vattentäkt. 

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. 

40.12001 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 

    RIVNING M.M. 

45.10  A Verksamhet varigenom kärnkraftverk eller annan kärnreaktor nedmonteras eller 
avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn upphört genom att allt 
kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från 
anläggningsplatsen. 

    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 

50.10-1 8 C Anläggning för 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 2 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.10-2 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. 

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 100 men högst 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 

1. högst 1 250 personbilar per kalenderår, 
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2. högst 100 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

50.20-1 4 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.20-2 3 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle. 

50.20-3 4 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon normalkubikmeter gas 
avsedd som motorbränsle. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.20-4 3 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter men högst 
5 normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80. 

50.2002 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsett 
som motorbränsle.  

50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter 

50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 

50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare > 400 platser för motorfordon 

    INFRASTRUKTUR 

63.10-1 29 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350 ton. Allmän 
hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-2 24 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350 ton. Allmän 
hamn med 2 000 - 5 000 anlöp per kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-3 16 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350 ton. Allmän 
hamn med 50 - 2 000 anlöp per kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.10-4 8 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350 ton. Allmän 
hamn med 10 - 50 anlöp per kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 
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63.10-5 7 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350 ton. Allmän 
hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 

63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig 
enligt 63.10. 

63.2001 5 U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50 fritidsbåtar eller liknande 

63.2002 3 U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50 fritidsbåtar eller liknande 

63.30-1 28 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. Mer än 50 000 
landningar per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 
63.40. 

63.30-2 20 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. Mer än 20 000 
landningar men högst 50 000 landningar per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 
63.40. 

63.30-3 16 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. Mer än 5 000 
landningar men högst 20 000 landningar per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 
63.40. 

63.30-4 10 A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. Högst 5 000 
landningar per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 
63.40. 

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. 

63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig 
enligt 63.30 eller 63.40. 

63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

63.10001 26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 1 
000 miljoner1 fordonskilometer per kalenderår  

63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 
500 miljoner2 fordonskilometer per kalenderår  

63.10003 16 U 
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 

                                                           
1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
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100 miljoner3 fordonskilometer per kalenderår 

63.10004 2 U Långtidsparkering > 2000 platser 

63.10005 1 U Långtidsparkering > 500 platser 

63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80 
kilometer 

63.10102 13 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller 
godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer 

63.10103 8 U Övriga spåranläggningar 

 

    LABORATORIER 

73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 
kvadratmeter. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte laboratorier som 

1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna bilaga, 

2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap. miljöbalken, eller 

3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

73.1001 4 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5 000 
kvadratmeter. 

73.1002 7 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 
5 000 kvadratmeter. 

73-1003 4 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är högst 5 
000 kvadratmeter. 

    TANKRENGÖRING 

74.10-1 9 B Anläggning för 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 av 
kemiska produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", 
"reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig".    

74.10-2 7 B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den 
egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår av 
kemiska produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", 
"reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig". 

74.20 6 C 
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för 
transport av kemiska produkter. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 74.10. 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

                                                           
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 
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85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som 
steriliseringsmedel. 

85.3001 1 U Tandläkarmottagning 

    RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.10-1 20 B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 100 000 personer eller som tar 
emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter. 

90.10-2 16 B Avloppsreningsanläggning med en 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. 

90.10-3 12 B Avloppsreningsanläggning med en 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. 

90.20-1 8 C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 500 personekvivalenter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10. 

90.20-2 7 C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter men 
högst 500 personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10. 

90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 100 personekvivalenter men 
högst 200 personekvivalenter. 

90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 personekvivalenter men 
högst 100 personekvivalenter. 

    AVFALL 

    Mellanlagring 

90.30-1 11 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 
1. mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, 
eller 
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall under 
längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.30-2 9 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 
1. mer än 50 000 men högst 100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 

2. mer än 150 000 men högst 300 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig 
enligt 1. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall under 
längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.30-3 8 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av  
1. mer än 10 000 men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller  
2. mer än 30 000 men högst 150 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig 
enligt 1. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall under 
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längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas. 

90.40 6 C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre 
år innan det återvinns eller behandlas, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30. 

90.4001 2 U Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala 
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 10 ton. 

90.50-1 11 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår 
till  
1. mer än 50 ton oljeavfall,  
2. mer än 300 ton blybatterier,  
3. mer än 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter,  
4. mer än 300 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 10 ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller  
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas 
eller tre år innan det återvinns eller behandlas.                                                                                                                                                                                      

90.50-2 9 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår 
till  
1. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall,  
2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier,  
3. mer än 500 men högst 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter,  
4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 5 men högst 10 ton annat farligt avfall.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller  
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas 
eller tre år innan det återvinns eller behandlas.                                                                                                                                                                                          

90.50-3 8 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår 
till  
1. mer än 15 men högst 25 ton oljeavfall,  
2. mer än 75 men högst 150 ton blybatterier,  
3. mer än 250 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska produkter,  
4. mer än 75 men högst 150 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 2,5 men högst 5 ton annat farligt avfall.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller  
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas 
eller tre år innan det återvinns eller behandlas.                                                                                                                                                                                        

90.50-4 6 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår 
till  
1. mer än 5 men högst 15 ton oljeavfall,  
2. mer än 30 men högst 75 ton blybatterier,  
3. mer än 100 men högst 250 ton elektriska eller elektroniska produkter,  
4. mer än 30 men högst 75 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 1 men högst 2,5 ton annat farligt avfall.  
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller  
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas 
eller tre år innan det återvinns eller behandlas.                                                                                                                                                                                        

90.60 3 C 
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som utgörs av uttjänta motordrivna fordon 
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eller om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till 

1. mer än 5 ton oljeavfall, 

2. mer än 30 ton blybatterier, 

3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, 

4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 

5. mer än 1 ton annat farligt avfall. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av farligt 
avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller 
behandlas. 

    Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m. 

90.70-1 11 B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är större än 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 

90.70-2 10 B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 

90.80 6 C Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är större än 1 000 men högst 10 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 90.70. 

90.8001 2 U Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade 
avfallsmängden är högst 1 000 ton per kalenderår.  

90.90 6 C Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som består av ingrepp i 
komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja. 

90.100-1 20 B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, 
om den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.100-2 12 B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, 
om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.110-1 8 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än 
farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 men högst 10 000 ton 
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avfall per år, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.100, 
90.240, 90.250 eller 90.260. 

90.110-2 7 C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än 
farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per år, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 
eller 90.260. 

90.119-1 14 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller 
annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas 
av bilskrotningsförordningen (2007:186) om den hanterade avfallsmängden är större än 
10 000 ton per kalenderår. 

90.119-2 8 B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller 
annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas 
av bilskrotningsförordningen (2007:186) om den hanterade avfallsmängden är högst 10 
000 ton per kalenderår. 

90.120 6 C Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller 
annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186). 

    Användning för anläggningsändamål 

90.130-1 11 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                             
Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats  

90.130-2 10 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                                  
Mer än 2 500 men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats 

90.130-3 9 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                                  
Mer än 1 000 men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats 

90.130-4 8 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                              
Mer än 50 men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats 

90.130-5 7 B Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.                                                                                           
Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats 

90.140 3 C Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa. 

 

    Biologisk behandling 

90.150 26 A Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. park- och trädgårdsavfall, eller 
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2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240. 

90.160-1 16 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda 
mängden avfall är större än 50 000 men högst 100 000 ton per kalenderår. 

1. park- och trädgårdsavfall, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240. 

90.160-2 10 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda 
mängden avfall är större än 10 000 men högst 50 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. park- och trädgårdsavfall, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240. 

90.160-3 7 B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda 
mängden avfall är större än 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1. park- och trädgårdsavfall, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240. 

90.16001 2 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda 
mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240. 

90.170-1 5 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda 
mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 500 ton 
per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 90.150 eller 90.160. 

90.170-2 4 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda 
mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton 
per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 90.150 eller 90.160. 

90.170-3 3 C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda 
mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 90.150 eller 90.160. 

90.17001 1 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda 
mängden park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per kalenderår. 

 

    Förbränning 

90.180-1 31 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 

90.180-2 28 A 
Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
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10 000 men högst 25 000 ton per kalenderår 

90.180-3 20 A Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 
500 men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.190 10 B Anläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.180. 

90.200 26 A Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton 
per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte 

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 

2. rent träavfall som energiåtervinns. 

90.210 20 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton 
per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte 

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 

2. rent träavfall som energiåtervinns. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 90.200. 

90.220-1 10 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton 
men högst 18 000 ton per kalenderår.  
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 90.200 eller 90.210. 

90.220-2 8 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår.  
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 90.200 eller 90.210.  

90.220-3 7 B Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår.  
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 90.200 eller 90.210.50 - 1 000 

90.22001 2 U Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 
kalenderår.  
I den tillförda mängden inräknas inte 
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 

90.230 3 C Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 90.200, 90.210 eller 90.220. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning där endast 
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1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 

2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 

    Animaliska biprodukter m.m. 

90.240-1 16 B Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 10 
000 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material 
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser 
för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10. 

90.240-2 10 B Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 
500 ton men högst 10 000 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller 
kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10. 

90.250 6 C Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 
ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240. 

90.260 6 C Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 90.240 eller 90.250. 

 

    Uppläggning 

90.270-1 10 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 2 500 
ton. 

90.270-2 7 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd är 1 000 
men högst 2 500 ton. 

90.270-3 7 B Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 1 000 
ton. 

90.280 3 C Uppläggning av 

1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten och där föroreningsrisken endast är ringa, eller 

2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet. 

90.28001 7 U Uppläggning av snö från gaturenhållning 

    Deponering 

90.290 26 A Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. 

90.300-1 15 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290. 
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90.300-2 10 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.300-3 8 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290. 

90.310-1 12 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300. 

90.310-2 9 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är större än 2 500 men högst 10 000 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300. 

90.310-3 7 B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300. 

90.320-1 32 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 
100 000 ton per kalenderår 

90.320-2 29 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 
25 000 men högst 100 000 ton per kalenderår 

90.320-3 26 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 
10 000 men högst 25 000 ton per kalenderår 

90.330 18 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om 

1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, och 

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320. 

90.340-1 12 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 1 
000 men högst 2 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.320 eller 90.330. 

90.340-2 7 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 1 000 
ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320 eller 90.330. 

    Annan återvinning eller bortskaffande 

90.350 26 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda 
massor, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 90.320 eller 90.370. 

90.360-1 10 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av mer än 10 000 ton 
men högst 20 000 ton uppgrävda massor per år. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

90.360-2 8 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av mer än 500 ton 
men högst 10 000 ton uppgrävda massor per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

142



75 

 

90.360-3 8 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av högst 500 ton 
uppgrävda massor per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370. 

90.370 7 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda förorenade 
massor från den plats där anläggningen finns, om 

1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och 

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.300-90.340. 

90.375 7 C Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller 
som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod och om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton. 

90.380-1 14 B Anläggning för behandling av mer än 25 000 ton farligt avfall per kalenderår, om avfallet 
har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte behandling som leder till materialåtervinning eller om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.375. 

90.380-2 8 B Anläggning för behandling av högst 25 000 ton farligt avfall per kalenderår, om avfallet 
har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna 
beskrivning gäller inte behandling som leder till materialåtervinning eller om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.375. 

90.390 4 C Anläggning för behandling av farligt avfall, om 

1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och 

2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

90.400-1 11 B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som 
innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon - Mer 
än 75 000 behandlade enheter 

90.400-2 9 B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som 
innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon - 
Högst 75 000 behandlade enheter 

90.410 24 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 100 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130-
90.170, 90.200-90.310, 90.370 eller 90.375. 

90.420-1 20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 20 000 men högst 100 000 ton per 
kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-
90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375 eller 90.410. 

90.420-2 14 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 10 000 men högst 20 000 ton per 
kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-
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90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375 eller 90.410. 

90.420-3 10 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 2 500 men högst 10 000 ton per 
kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-
90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375 eller 90.410. 

90.420-4 8 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 1 000 men högst 2 500 ton per 
kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-
90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375 eller 90.410. 

90.420-5 7 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den 
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 men högst 1 000 ton per 
kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-
90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375 eller 90.410. 

90.430 3 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de 
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 
90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130- 90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller 
90.420. 

90.440-1 32 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden 
som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det 
avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den 
tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt 
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 
90.240-90.280 eller 90.320- 90.400. 

90.440-2 28 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden 
som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det 
avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den 
tillförda mängden avfall är större än 10 000 men högst 25 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280 eller 90.320- 90.400.                                                                                                                            

90.440-3 17 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden 
som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det 
avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den 
tillförda mängden avfall är större än 2 500 men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 
90.180-90.220, 90.240-90.280 eller 90.320- 90.400.                                                                                                                          
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90.450-1 15 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 1 000 men högst 2 500 ton farligt 
avfall per kalenderår enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i 
anläggningen kommer från andra inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte 

1.förorenade uppgrävda massor, eller 

2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 
eller 90.440.                                                                                                                                                                             

90.450-2 12 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 50 men högst 1 000 ton farligt avfall 
per kalenderår enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till 
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i 
anläggningen kommer från andra inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning 
gäller inte 

1.förorenade uppgrävda massor, eller 

2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 
eller 90.440.                                                                                                                                                                               

90.450-3 8 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst 50 ton farligt avfall per kalenderår 
enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen 
(2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer 
från andra inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

1.förorenade uppgrävda massor, eller 

2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 
eller 90.440   

                                                                                                                                                                              

    Långtidslagring, djupförvar 

90.455 26 A Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent 
kvicksilver i djupt bergförvar. 

 

    Radioaktivt avfall 

90.460 24 A Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvaring av radioaktivt 
avfall eller lagring av radioaktivt avfall. 

90.470 24 A Anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av använt kärnbränsle, 
kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
eller strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
90.460. 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M. 

92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för 
sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar. 

92.20-1 5 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition 
till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 100 000 skott per 
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kalenderår. 

92.20-2 4 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition 
till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 20 000 skott men högst 
100 000 skott per kalenderår. 

92.20-3 2 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition 
till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 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. 

92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 

92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål 

92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål 

92.10003 2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål 

    TEXTILTVÄTTERIER 

93.10-1 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 

1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller 

2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

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 3 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 

    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 7 B Krematorium. 

    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 

    Lackering m.m. 

100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår 

100.1002 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 

101.1001 6 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per 
år 

101.1002 3 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år 

101.1003 1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per 
år 

101.1004 7 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner 
per år 

146



79 

 

101.1005 3 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år 

101.1006 1 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per 
år 

   HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER (4) 

    Utbildningsverksamhet och liknande 

    (Koden har utgått) 

200.10-2 5 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever 

200.10-3 4 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever 

200.10-4 4 C Internationell skola 

200.10-5 4 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola 

200.10-6 3 C Förskola 

200.10-7 1 C Förskoleklass, öppen förskola 

200.10-8 1 U Familjedaghem 

   Samlingslokaler och liknande 

200.20-1 1 U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor 

200.20-2 1 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 

200.20-3 1 U Fritidsgård och liknande 

   Skönhetsvård och liknande 

200.30-1 1 U Solarium 

200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr 

200.30-3 1 U Frisersalong 

   Vård och hälsa 

200.40-1 1 U Lokaler för vård eller annat omhändertagande >5 boende 

200.40-2 1 C Fotvård 

200.40-3 3 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet 

200.40-4 1 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande 

200.40-5 1 U Övriga alternativa behandlingar 

   Idrott och liknande 

200.50-1 1 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande 

200.50-2 4 C 
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många 

                                                           
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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människor 

200.50-3 1 U Strandbad 

   Boende 

200.60-1 5 U Verksamheter med mer än 500 lägenheter  

200.60-2 4 U Verksamheter med mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter  

200.60-3 3 U Verksamheter mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter , 

200.60-4 1 U Verksamheter med högst 25 lägenheter  

200.60-5 1 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, vandrarhem, 
kriminalvård 

200.60-6 1 U Camping/stuganläggning 

200.60-7 1 U Bed & breakfast 

200.60-8 1 U Övrigt tillfälligt boende 

   Förvaring av djur 

200.70-1 1 U Lokaler för förvaring av djur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

148



81 

 

Taxebilaga 3 
 
Riskbedömning (inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid) 

Årlig tillsynstid 
Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. Verksamheten 
inplaceras därefter 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. 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, d.v.s. 25 %. För hälsoskyddsverksamheter sker 
reducering på så sätt att det bara är huvudverksamheten som riskbedöms. 
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 Avgiftsklassning med aktuella timfaktorer. 
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 
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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 

2. Kemiska produkter 
 

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade 
riskminskningsämnen 

1 

 

 

 

 

 

 

 

151



 

 
 

 

 

 
Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska 
biprodukter (2006:805)  
 
Inledande 
 
1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och 
animaliska biprodukter som Samverkansnämnden Miljö- och bygg bedriver inom 
Ulricehamns och Tranemo kommuner. 
 
Avgiftsskyldig 
 
2 § Avgiftsskyldig är den som befattar sig med foder eller animaliska biprodukter vilkas 
verksamheter är föremål för kontroll inom Ulricehamns och Tranemo kommuner.  
 
Avgifter 
 
3 § Offentlig kontroll av den som befattar sig med foder eller animaliska biprodukter där 
verksamheten är föremål för kontroll debiteras en avgift med 900 kr per timme. 
 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, restid, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut.  Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per 
år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 
 
Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Samverkansnämnden Miljö- och bygg i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften.  

Avgiftens erläggande 

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 
____________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017.  
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Taxa för tillsyn av solarier enligt Strålskyddslagen (1988:220) 
 
Inledande 
 
1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den tillsyn av solarier enligt Strålskyddslagen  
som Samverkansnämnden Miljö- och bygg bedriver inom Ulricehamns och Tranemo 
kommuner. 
 
Avgiftsskyldig 
 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver solarieverksamhet inom Ulricehamns och Tranemo 
kommuner där Samverkansnämnden Miljö och bygg har tillsynsansvar enligt 
strålskyddslagen. 
 
Avgifter 
 
3 § Tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver solarieverksamhet enligt Strålskyddslagen 
debiteras avgift med 900 kr per timme. 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut.  Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
 Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Samverkansnämnden Miljö- och bygg i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften.  

Avgiftens erläggande  
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

____________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017.  

153



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1 (3) 

  
 

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 
 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Samverkansnämnden Miljö och bygg verksamhet inom 
Ulricehamns och Tranemo kommuner och de kostnader för offentlig kontroll, prövning och 
registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av 
lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. prövning i ärenden om godkännande av livsmedelsanläggning 

2. registrering av livsmedelsanläggningar 

3. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt 

I denna taxa inkluderas animalieanläggningar, anläggningar för dricksvattenförsörjning samt  

anläggningar för tillverkning av snus eller tuggtobak i begreppet livsmedelsanläggning. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat. 

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelslagen, de 
föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagarna. 

4 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje 
stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller 
särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt 
denna taxa fattas av ansvarig nämnd i kommunen. 

Timtaxa (timavgift)  
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 1260 kronor per timme 
kontrolltid för normalkontroll samt 1100 kronor per timme kontrolltid för extra offentlig 
kontroll.  

Restid motsvarande aktuell timavgift läggs till för extra offentlig kontroll. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som 
anges i taxan. 

Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid 
den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektion, provtagning och extra offentlig kontroll som utförs vardagar 
mellan klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, trettondagsafton, påskafton, 
midsommarafton, julafton, nyårsafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 
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Avgift för prövning av ansökan om godkännande 
6 § Den som ansöker om godkännande av en livsmedelsanläggning ska betala en avgift för 
prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 10 § med tillämpning av den 
riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass 
B. 

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. 

Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 

7 § För godkännande av en livsmedelsanläggning med anledning av sådan ändring av 
verksamheten som kräver godkännande ska halv avgift enligt 10 § erläggas. 

8 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. 

Avgift för registrering  
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift motsvarande 
en timmes kontrolltid för registreringen. 

Årlig kontrollavgift  
10 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift 
betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid ansvarig nämnd fastställer för anläggningen. 

Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en 
riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och 
konsumentgrupper (riskmodul), ett kontrolltidstillägg för märkning/presentation 
(informationsmodul) samt en erfarenhetsklassning med hänsyn till de erfarenheter som 
samhällsbyggnadsnämnden har erhållit vid offentlig kontroll av verksamheten 
(erfarenhetsmodul). 

För beräkning av kontrolltid samt inplacering i erfarenhetsklass tillämpas Livsmedelsverkets 
vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den erhållna kontrolltiden multipliceras med 
timtaxan. 

11 § Om en tillämpning av 10 § 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. 

12 § Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas. Dock ska den som enligt 6 § betalar en avgift för prövning av 
ansökan om godkännande av en livsmedelsanläggning betala den årliga avgiften från och 
med det kalenderår som följer efter det att anläggningen har godkänts. Fast årlig avgift ska 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

13 § Om en anläggning omklassas (erfarenhetsklassning) eller tilldelas annan kontrolltid 
(justering av uppenbart orimlig kontrolltid) efter att offentlig kontroll har utförts, ska den 
nya avgiften betalas från och med det kalenderår som följer. Undantag är de verksamheter 
som omklassas i början av året med avseende på hur verksamheten har drivits under 
föregående år (erfarenhetsklassning) som då skall betala den nya avgiften samma år som 
beslut om klassningen har fattats. 

14 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den livsmedelsföretagare vars verksamhet är 
föremål för kontroll vid kalenderårets början. 
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15 § Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 
verksamheten vid anläggningen har anmälts som upphörd. 

Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar 

16 § För nämndens bemanning vid styckningsanläggningar tas utöver den årliga 
kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 4§ Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVS FS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel. Ansvarig nämnd fastställer 
den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften beräknas genom att kontrolltiden 
multipliceras med timtaxan. Avgiften ska motsvara nämndens faktiska kostnader för 
kontrollen. 

Avgiften ska betalas kvartalsvis. 

Avgift för extra offentlig kontroll 
17 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den 
normala kontrollverksamheten, tas avgift ut enligt timtaxan för all nedlagd tid som den extra 
offentliga kontrollen ger upphov till samt för de faktiska kostnaderna för provtagning och 
analys av prover. 

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 882/2004 om offentlig 
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden gällande foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den 
företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden, eller den företagare som äger 
eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras 
de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. 

Nedsättning av avgift 
18 § Om det finns särskilda skäl får ansvarig nämnd besluta att avgift enligt denna taxa ska 
sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande m.m. 
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor m.m. 
20 § Av 33 § livsmedelslagen, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om 
avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

21 § Enligt 31 § livsmedelslagen överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 
 
____________ 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017.  
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Taxa för kontroll enligt Lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel (2009:730) 
 
Inledande 
 
1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den kontroll enligt Lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel som Samverkansnämnden Miljö- och bygg bedriver inom Ulricehamns 
och Tranemo kommuner. 
 
Avgiftsskyldig 
 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med vissa receptfria 
läkemedel inom Ulricehamns och Tranemo kommuner. 
 
Avgifter 
 
3 § Kontroll av verksamhetsutövare som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel debiteras avgift med 900 kr per timme. 
 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut.  Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Samverkansnämnden Miljö- och bygg i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften.  

Avgiftens erläggande  
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

____________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017.  
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Taxa för prövning och tillsyn av folköl enligt Alkohollagen  
(2010:1622) 
 
Inledande 
 
1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den prövning och tillsyn av försäljning av folköl enligt 
Alkohollagen som Samverkansnämnden Miljö- och bygg bedriver inom Ulricehamns och 
Tranemo kommuner. 
 
Avgiftsskyldig 
 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med folköl 
inom Ulricehamns och Tranemo kommuner. 
 
Avgifter 
 
3 § Prövning och tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig 
näringsverksamhet med folköl debiteras avgift med 900 kr per timme. 
 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut.  Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Samverkansnämnden Miljö- och bygg i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften.  

Avgiftens erläggande  
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

 
____________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017.  
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Taxa för prövning och tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581) 
 
Inledande 
 
1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den prövning och tillsyn enligt Tobakslagen. 
som Samverkansnämnden Miljö- och bygg bedriver inom Ulricehamns och Tranemo 
kommuner. 
 
Avgiftsskyldig 
 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 
tobaksvaror inom Ulricehamns och Tranemo kommuner. 
 
Avgifter 
 
3 § Prövning och tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig 
näringsverksamhet med tobaksvaror debiteras avgift med 900 kr per timme. 
 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut.  Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Samverkansnämnden Miljö- och bygg i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften.  

Avgiftens erläggande  
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

 
____________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017.  
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Avgifter för serveringstillstånd beräknade på basbeloppet för 2017 (44 800)
   
   

Avgift   % av bb
    
  

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten  7 600 kr  16,9 
och slutna sällskap 
 
Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap  7 600 kr  16,9 
cateringverksamhet 
 
Stadigvarande serveringstillstånd vid   7 600 kr  16,9 
tillverkningsställe 
 
Tillstånd för provsmakning vid arrangemang 4 000 kr  9,0 
(upp till tre dagar) 
 
Ny bolagsform samma personer  4 000 kr  9,0 
 
Utvidgade tillstånd   2 400 kr  5,4 
 
Tillfälligt utvidgade tillstånd,   1 600 kr  3,6 
serveringstid, serveringsområde 
 
Ändrade förutsättningar i bolag 
prövning av nya ägare i HB och AB  3 000 kr  6,8 
 
Stadigvarande servering i gemensamt   2 400 kr  5,4 
serveringsutrymme (per sökande)  
 
Tillfällig servering i gemensamt   900 kr                          2,0 
serveringsutrymme (per sökande) 
 
Tillfälligt tillstånd till allmänheten  3 300 kr  7,4 
(upp till tre dagar) 
 
Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap   600 kr  1,4 
 
Avgift för kunskapsprov   800 kr/tillfälle 
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Tillsynsavgifter för serveringstillstånd 
 
Fasta avgifter 
 
Renodlade matserveringar    1 000 kr/år 
 
 
Serveringsställen med öppettider till kl 02.00  1 500 kr/år 
 
Rörliga avgifter 

Avgiftsklass Alkoholomsättning Avgift 
0 0-100 000 kr 800 
1 100 001-250 000 kr 1 600 kr 
2 250 001-500 000 kr 2 400 kr 
3 500 001-1 000 000 kr 3 200 kr 
4 1 000 001-2 000 000 kr 4 000 kr 
5 2 000 001-4 000 000 kr 4 800 kr 
6 4 000 001-6 000 000 kr 5 600 kr 
7 6 000 001-8 000 000 kr 6 400 kr 
8 8 000 001-12 000 000 kr 7 200 kr 
9 12 000 001- 8 000 kr 

  

Rörlig avgift för tillfälliga tillstånd    850 kr/tim  

Påminnelse 1 försenad restaurangrapport, 500 kr 
Påminnelse 2 försenad restaurangrapport, 500 kr 
  

Restaurangrapporten ska lämnas in varje år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 
statistiska uppgifter om servering av spritdrycker, vin och starköl. Om restaurangrapporten 
inte kommer in i tid skickar Tillståndsenheten en påminnelseavgift på 500 kronor per 
påminnelse. Om rapporten inte kommit in efter två påminnelser kommer högsta avgiften att 
debiteras. 

 
Kommunens bankgiro är: 5689-3332 
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Förord 

Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya plan- 
och bygglagen som träder i kraft den 2 maj 2011. I och med lagändringen 
får byggnadsnämnden flera nya uppgifter att hantera, främst inom ramen 
för bygglovsprövning, anmälan, startbesked och teknisk handläggning, 
men också genom den nya möjligheten att lämna planbesked. De hänvis-
ningar till plan- och bygglagen som finns i taxan avser den nya lagen 
(SFS 2011:900).  

Förslaget har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landstings avdel-
ning för tillväxt och samhällsbyggnad och följer till stor del den taxa som 
togs fram av Svenska Kommunförbundet år 2004. Projektansvarig har 
varit Reigun Thune Hedström. I arbetet har även Anna Eklund deltagit. 
Förslaget har remitterats till ett tjugotal kommuner som kommit med 
många värdefulla synpunkter inför det fortsatta arbetet.  

Efter att denna taxa tagits i bruk kommer vi att följa upp och utvärdera 
hur tillämpningen av taxan fungerar i syfte att tillhandahålla ett underlag 
som ger kommunerna stöd för rättsäkra avgiftsuttag.  

Vi vill framföra ett varmt tack till alla som engagerat sig i arbetet med att 
ta fram denna taxa och riktar ett särskilt tack till Lennart Johansson med 
kollegor på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Sven-Åke Sonesson, 
Skövde. Ett särskilt tack vill vi också rikta till Lantmätericheferna Allan 
Almqvist i Malmö, Lars Fredén i Göteborg samt Hans Sandler i 
Stockholm som lämnat värdefullt stöd i arbetet med taxan för kart- och 
mätområdet.  

Stockholm i januari 2011 

 

 

Gunilla Glasare Ann-Sofie Eriksson 
Avdelningschef Sektionschef 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
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Inledning 
Utgångspunkter 
Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en 
avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för ny-
byggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra 
tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom 
ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tek-
niska 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. 

Detta underlag ska ge stöd för kommunerna att täcka kostnaderna 
för uppgifterna ovan. Materialet kan justeras med hänsyn till 
förhållanden i varje enskild kommun. 
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Allmänna regler om 
kommunala avgifter 

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 nyttig-
heter som de tillhandahåller. 
För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyl-
diga 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 kommu-
nerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.  

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 självkostnads-
principen 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)”. 
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Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksam-
het. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämp-
ningen 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 verk-
samheten (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, perso-
nalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, 
försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens even-
tuella andel av kommunens centrala service- och administrationskost-
nader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). 

Likställighetsprincipen 
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur av-
gifternas storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda ut-
tryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyl-
diga. 

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 grun-
der. 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 t.ex. 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). 
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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 tillbakaver-
kande 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. (Angående tid-
punkt för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning 
nedan, samt NJA 1974 s. 10). 

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 Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för:  

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, start-
besked, slutbesked och ingripandebesked,  

2. beslut om lov,  
3. tekniska samråd och slutsamråd,  
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,  
5. upprättande av nybyggnadskartor,  
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,  
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och  
8. 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 områdesbestäm-
melser, 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 finan-
siera sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyl-
diga 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 bygg-
lagen, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det  

(jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivnings-
verksamhet och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinan-
sierad (prop. 2009/10:170 s. 351 f.). 
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Administrativa rutiner 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa  
Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kom-
munfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska 
beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt 
följande: 

Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommun-
fullmäktige att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och 
bygglagen. 

Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till 
nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommun-
fullmäktige. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning 
innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den före-
slagna 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.  

Överklagande 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. Över-
klagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från 
den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslags-
tavla. 

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. 
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Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 

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 för-
troendevalda 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 dele-
geras till tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delega-
tionsordningar anpassas till gällande regler. 

Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighets-
utövning. Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 

Vad avgiftsbeslut bör innehålla 

I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör 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. 

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. Byggnads-
nämndens 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 tidersättning.  

Antagande av taxan  

Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller 
ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer.  

Betalning av avgift  
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Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i fak-
tura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betal-
ning sker. Avgifter kan tas ut i förskott. 

Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräk-
ning ska då ske mot eventuell bygglovavgift 

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 

Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man 
överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i en-
skilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen hos läns-
styrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till byggnads-
nämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. 
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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 kom-
munens 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.  

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 all-
män försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig 
på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive 
ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen 
i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor 
N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har 
färre invånare än 20 000), 1,2 (om kommunen har fler invånare än 
50 000) och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfull-
mäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan 
grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges 
Kommuner och landstings kommungruppsindelning1, dock alltid med 
beaktande av självkostnadsprincipen, se ovan.  
  

                                                           
1 http://www.skl.se/web/Kommungruppsindelning.aspx 
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Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 

HF Handläggningsfaktor  
KOM Faktor för kommunicering 
KF Kartfaktor 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp  
MF Mätningsfaktor 
N Justeringsfaktor  
NKF Nybyggnadskartefaktor 
OF Objektfaktor 
PLF Planavgiftsfaktor  
UF Utstakningsfaktor  
 

 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 
öppenarean (OPA). 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare upp-
 förd 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 byggnads konstruktion, 
 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 m.m. 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.   
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Exempel på beräkning av avgift 
Bygglov för enbostadshus 250 m2 inom detaljplan  

Åtgärd Tabell Formel Delvärden Avgift 2011

Planavgift 8 mPBB xPF x N 42,8x1 200 x N 51 360

Bygglovavgift inkl 
startbesked 

4+5 mPBBxOFx(HF1+
HF2) x N 

42,8x10x(24+28) x N 22 256

Nybyggnadskarta 23 mPBBxKF x N 42,8x150 x N 6 420

Utstakning 24 mPBBxMF x N 42,8x210 x N 8 988

Lägeskontroll  

Moms 25 % 

25 mPBBxMF x N 42,8x90 x N 3 852

963

   Total avgift (utan N) 93 839
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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 tilläggsdebiteras, för 
tid innan betalningen ska ske. 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 
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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 lämp-
lig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 
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 

KAPITEL

 
 

4 

177



 

 

Version 2011-01-26 

 17 

25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver  + 3/1000 m2 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 

 

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglov-
befriade 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 area-
faktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2 Tidersättning 
Om kostnadstäckningsgraden ska vara 75 % (dvs. den debiterbara tiden 
ska vara 75 %) kan timersättningen tas ut enligt nedanstående tabell. 
Total debiterbar årsarbetstid är 1 200-1 400 årsarbetstimmar. 

I timkostanden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för 
lokaler som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer före-
kommer. 

Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostna-
der för personalen inom verksamheten. (räkneexempel: två personer 
550 kr/tim, en person 700 kr/tim och en person 1 150 kr/tim ger en tim-
kostnad på 737,5 kr/tim)  

Exempel: 

Löneintervall (månadslön), kr Timpris 

-21 999 600 

22 000-27 999 700 

28 000-33 999 800 

34 000-39 999 900 

40 000-45 999 1 000 

46 000- 1 200 
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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 1-5   40 

Sakägare 6-9   60 

Sakägare 10-  120 

Kungörelse   + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i 
Post- och 
Inrikestidning 

+ faktisk annonskostnad 5 
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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 Handläggnings-
faktor HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 

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 
Besiktning (platsbesök) 

7 

 
 
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter  
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 

 (OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)  

Åtgärd Handläggnings-
faktor 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 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd inkl slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 
 
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF 
 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning 
utanför detaljplan 

1,25 bygglovavgift 

Tillägg för prövning av liten av-
vikelse 

1,2 bygglovavgift 

Varsamhet 1,1 bygglovavgift  

Tillbyggnad Ingen justering  

Ombyggnad  Ingen justering  

Ändring 0,7 bygglovavgift (berörd del) 

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förläng-
ning 

0,5 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 
förlängning 

0,5 bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 0,8 bygglovavgift 

Stor enkel byggnad (oisolerad, 
t.ex. lagerhall) ≥ 600 m2 

 

0,3 bygglovavgift 
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Tabell 7 Avgift för besked 
 

Typ av besked Avgift 

Förhandsbesked 100 mPBB - utanför planlagt område2 (x N) 

Ingripandebesked Tidersättning  

Planbesked (se 
nedan) 

Tidersättning (dock minst 200 mPBB) 

Villkorsbesked Tidersättning (dock minst 50 mPBB 

Strandskyddsdispens 200 x mPBB3 (x N) 

 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 

 

Planbesked -Ärendekategorier 
Enkel åtgärd 
200 mPBB eller tidsersättning  

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bo-
stadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbygg-
nad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga 
projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad mark-
användning till något av ovanstående. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med 
enkelt planförfarande. 

 

Medelstor åtgärd 
300 mPBB eller tidersättning  

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier 
för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor 
åtgärd. 

                                                           
2 Justeringsfaktor N kan användas 
 
3 Justeringsfaktor N kan användas 
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Stor åtgärd 
400 mPBB eller tidersättning  

 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 
100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 
5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 
20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av 
ovanstående. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
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Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner  
Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, 
ändras eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om 
antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov.  

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor 
och parternas åtagande i övrigt. 

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, 
t ex på grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras plan-
avgiften i motsvarande grad. 

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § 
PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan 
dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser 
från planen (tolkningsutrymmet). 

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas 
planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.  

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre 
detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den 
gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har 
stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). 

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas 
enligt tabell 1. 

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA 
tillämpas planfaktor som för nybyggnad. 

Tidersättning 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 

Planavgift tas inte ut för 

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m² 

- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m² 

Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid 
granskning 25 %, efter antagande 50 % 
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Planavgift: mPBB x OF x PF x N 

OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 
per 1 000 m².  

(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102) 
 

 Planfaktor (PF) 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggna
d 

PF 

Ändring 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan inkl program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
i detaljplan 

80 40 40 

 
 
Planavgift för enbostadshus 

Avgift = mPBB x PF x N 

Objekt PF 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggnad /Ändring 

Enbostadshus (oberoende av area) 1 200 600 
 
 

F d fastighetsplan i separat ärende 

Avgift= mPBBx PF x N 

Åtgärd PF 

Upphävande 300 
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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 tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen 
(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 

 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda 
hiss 

Antal timmar (minst 1 tim) 
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Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift 
 
 
Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och 
kommunicering. 
 
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)4 x N  

Area (m2) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. 
bygglovpliktiga 
komplementbyggnader 

   

Mycket enkla byggnader < 49 m2* 2 20 20 

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 

                                                           
4 Bygglov inklusive startbesked 
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10 000-14 999 125 24 28 

15 000-24 999 170 24 28 

25 000-49 999 235 24 28 

50 000-100 000 400 24 28 

Stor, enkel byggnad (oisolerad – 
lagerhall)  
≥ 600 m2  

0,3x OF 
(intervall 
enl. ovan) 

24 28 

Vindsinredning 
≤ 199 m2 

8 17 28 

 
 
Komplementbyggnad 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N 

 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

<50 m2 2 17 13 

Komplementbyggnad, garage, 
carport, förråd (eget ärende) 

>50 m2 4 17 15 

Källsorteringsbehållare/grupp 
Sopskåp, sophus 

 4 14 15 

 
 

                                                           
5 Bygglov inklusive startbesked 

190



 

 

Version 2011-01-26 

 30 

 

Tabell 12 Tillbyggnad  
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N 

 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 

Tillkommande yta BTA ≤ 15 m2 3 14 10 

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: garage, carport, för-
råd 

Oavsett storlek 
men ≤ 50 % av 
ursprunglig 
byggnads BTA  

2 14 13 

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 m2 4 14 13 

Tillbyggnad växthus, 
lusthus m.m. oisolerat 

> 15 m2 2 14 13 

Burspråk  2 14 13 

Takkupa  2 14 15 
 
 

 
  

                                                           
6 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 13 Enkla byggnader 
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)7 x N 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 

Fritidshus 40-80 m2  4 21 28 

Kolonistuga < 40 m2 2 14 15 

Nätstation/pumpstation  Oavsett storlek 4 14 13 

Växthus, lusthus och likn. 
oisolerat 

> 15 m2 men 
≤ 50 m2 

2 14 13 

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 17 15 

Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek 4 17 23 

   

 

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med 
hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är 
dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför 
föreslås lika avgift som för permanenthus . 

 

 
  

                                                           
7 Bygglov inklusive startbesked 
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Tabell 14 Övriga åtgärder 
Bygglovavgift = mPBB x HF x N 

 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 ≥ 31 m2 100 

 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)8 x N 

 

Övrigt – utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 

Fasadändring, mindre  2 11 10 

Fasadändring, större  4 11 10 

Bostadshiss – handikapp 
enbostadshus9 

 2 17 13 

Hiss/ramp*  4 17 15 

Mur och eller plank vid en-
bostadshus 

 4 10 13 

Mur och/eller plank – 
bullerplank/stabilitet – 
oavsett material 

 6 14 15 

Solfångare – ej på en- och 
tvåbostadshus 

 2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 
normalt bygglov 

 

 

 

 
  
                                                           
8 Bygglov inklusive startbesked 
9 Endast HF2 vid invändig installation 
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Tabell 15 Anmälan10 (icke lovpliktig åtgärd) 
Avgift = HF2 x mPBB x N 

 HF2 

Eldstad/st 25 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, 
mindre 

30 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, 
större 

140 

Stambyte 90 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område  25 

 

 

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 
Avgift = HF x mPBB x N 

Rivning HF 

< 250 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA  400 

 

 
  

                                                           
10 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen 
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 
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Tabell 17 Bygglov för skyltar11 
Prövning skall ske som för byggnader  

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 

Avgift = HF x mPBB x N 

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 

 

Åtgärd  HF om liten 
påverkan på stads- 

eller land-
skapsbilden  

HF om stor 
påverkan på stads- 

eller landskaps-
bilden  

Vepa ≤ 20 m2 80

Stor vepa ≥ 20 m2 200

  

Skyltprogram-
granskning 

≥ 20 m2 100 200

Prövning mot 
skyltprogram 

 20 20

Därutöver per skylt  10 10

Prövning utan 
gällande 
skyltprogram 

 

Placering, 
Utformning, 
Miljö- och 
omgivnings-
påverkan 

45 105

Därutöver per skylt  23 53

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare 

≤ 10 m2 60

Skylt, skyltpelare, 
stadspelare,  

≥ 10 m2 vid 
busskur 

- 150

Ljusramp   Ny/ny front - 100

                                                           
11 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen 
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 
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Ljusramp  utöver den 
första 

20 -

Ljusanordning vid 
idrottsplats eller 
likn.  

> 5 st 100

Förbesiktning  Per gång 10 20

Remiss  Trafikverket 
m.fl. 

15 15

 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsin-
satser 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 . 

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och 
stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på 
fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyl-
tars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 
Avgiften tas enbart ut som tidersättning 

 

Åtgärd Tidersättning 

Marklov såväl schakt som 
fyllning 

Antal timmar (minst 25 mPBB) 

 

 

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF 1 

alt 
tidsersättning

HF 2 

Tidersättning 

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 

ett torn 250 Antal timmar (minst 1)

Radio- och telemast eller 
torn + en teknikbod 

fler än ett  550 Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk  ett verk 550 Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal timmar (minst 1)

Vindkraftpark (>5 verk)  2 500 Antal timmar (minst 1)
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar 
Anläggning på land 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000-4 999 m2 60 24 28 

-”- 5 000-10 000 m2 80 24 28 

-”- ≥ 10 000 m2 100 24 28 

Mindre anläggningar 
t.ex. Parkeringsplats 

Antal timmar (minst 1)

Upplag/ materialgård Antal timmar (minst 1)

Tunnel/ bergrum Antal timmar (minst 1)

 

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): 
Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, 
Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, 
Skjutbana 

 

Anläggning i vatten 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som 
fast anlagd 

för fler än 10-12 båtar, 
(annars ej bygglov) 

20 24 28

Småbåtshamn – se marina för fler än 10-12 båtar, 
< 5 000 m2 

40 24 28

Marina 5 000-10 000 m2, 
flera bryggor 

för fler än 10-12 båtar, 
annars inte hamn  

80 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 

Full avgift HF 1 alternativt 
tidersättning 

 

Avvisa  20 

Återkallad ansökan (avskrivet 
ärende) 

Tidersättning se tabell 2  

 

Avgift = HF x mPBB x N 
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Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m. 
 
Avgift tas ut enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
(i de fall byggnadsnämnden har ansvar för tillsyn, tillståndsgivning etc. enligt 
lagen) 
I samband med den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor har 
SKL publicerat två cirkulär: nr. 10:47 och nr.10:62. Det pågår arbete med 
en ny taxekonstruktion inom området. 
 
Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I 
avgiften ingår även platsbesök. 
Avgift = HF x mPBB x N 

Anläggning som förvarar kemisk 
produkt 

Beskrivning HF 

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 

1 st 150 

Anläggning för förvaring och 
försäljning ur cisterner 

2 till 4 st 240 

Restaurang med gasol  150 

Skola  ej laboratorie/industri 150 

Bensinstationer   

Bensinstation automat  240 

Bensinstation m butik  300 

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE  innehavsskifte brandfarlig vara   20 

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE  vid innehavsskifte; explosiv 
vara inkl. godkännande av 
föreståndare 

  40 

Förvaring; Explosiva varor samt 
godkännande av föreståndare 

 150 

Mindre komplettering till 
gällande tillstånd 

   20 

Mindre lackeringsanläggning  150 

Avslag utan utredning  20 

Avslag med utredning  150 

Administrativa åtgärder    20 
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Tidersättning  

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan 
t.ex. cisterner ovan mark > 5 i oljehamn och likvärdig, laboratorier samt 
transporter i rörledning, förhandsbesked och andra åtgärder.   
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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 nybyggnads-
karta m.m.  

Avgift = mPBB x NKF x N  

Nybyggnadskarta  NKF eller tid-
ersättning 

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

Tomtyta större än 15 000 m2 Skälighetsbedö
mning/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 
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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 grupphusom-
råde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efter-
hand 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 redo-
visas 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).  

Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 m2 70 

Tillägg per punkt utöver 4 5 

 

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter) Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 m2 50 

200-1 000 m2 100 

Tillägg per punkt utöver 4 5 

 

Övrig utstakning Utstakningsfaktor 
UF 

Plank eller mur 50 

Transformatorstation 70 

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning 
(minst 1 h) 

 

Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning. 
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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. 
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Tabell 26 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk 
information 
 
Avgift per HA = mPBB x KF x N 
 
(Moms 6 % tillkommer) 
 

Kommentar 

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 kommu-
nala kartmaterialet. 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av 
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materia-
let för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt 
begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 

 

 

Primärkarta 
Innehåll i kartan 

Informationsandel 
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 
 

207



 

 

Version 2011-01-26 

 47 

 
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 tidersätt-
ning och materialkostnad. 

 

Digital adressinformation KF 

Adresspunkt inkl koordinat 0,0125 
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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 
 (Moms 6 % tillkommer) 

 
Avgift  = mPBB x A x ÅF x N  
 
Utskrift på papper 

Area (dm2) ÅF 

Text och linjer 0,08 

Täckande utskrift (ytor, raster) 0,16 
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Post: 118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20 
Telefon: 08-452 70 00 

www.skl.se 

Plan- och bygglovtaxa 2011 

Inklusive kart- och mättaxa 

Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i denna skrift ett underlag 
som stöd vid taxesättning av kommunernas verksamhet inom plan- och 
bygglagens område. Vår avsikt är att detta underlag ska ge tjänstemän 
och politiker i kommunerna goda förutsättningar att få tillgång till de 
resurser som behövs, särskilt med avseende på de nya arbetsuppgifter 
som tillkommer i och med att en ny plan- och bygglag träder i kraft den 
2 maj 2011. 
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Anna Eklund, anna.eklund@skl.se  
 
© Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 
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