
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Westbopartiet har fått många kontakter med synpunkter på det nya insamlingssystemet för
hushålissopor. Efter att ha kontrollerat detta ärende framkommer flera frågor som vi nu begär svar
på.

Enligt lag så finns ett producentansvar för omhändertagande av förpackningar. Tillverkarna av
emballage och förpackningar som glas, metall och kartong mm tar ut en avgift som ska täcka
returhantering av dessa. Detta läggs på konsumentpriserna för dessa varor, så det är
kunderna/konsumenterna som betalar denna hantering.

Nu har regeringen beslutat att man ska införa separering så matavfall!komposterbart avfall ska tas
om hand på särskilt vis. Detta innebär att kommunerna ska erbjuda separat insamling av matavfall
senast 2021. Ett etappmål ska vara uppfyllt senast 2020.

Regeringen skriver på sin hemsida att “För att säkerställa att ambitionshöjningen är genomförbar i
praktiken anger regeringen att insamlingssystemen ska erbjuda fastighetsägaren kostnadsfri
borttransport och genomföra detta om inte fastighetsägaren avböjer.”
“Kravet på bostadsnära insamling förtydligas genom att det anges att insamlingen kan ske i nära
anslutning till fastigheten (kvartersnära).
“Det är producenterna av förpackningar och tidningspapper som ska bekosta insamlingen, inte
kommuner och bostadsrättsföreningar. Nu förtydligas att det fulla ekonomiska ansvaret ska tas av
producenterna genom tillståndspliktiga insamlingssystem. Kommunerna får krav att tillhandahålla
system för separat insamling av matavfall från hushålien senast 2021.”

1 lagtexten, Förordning (2018:1462) framgår i §66 att “En kommun får samla in utsorterat
förpackningsavfall på uppdrag av insamlingssystem som har tillstånd enligt §43.”
Detta innebär som vi kan utläsa det att ett tillståndspliktigt insamlingssystem kan ta hjälp av en
kommun, men inte frånta dem kostnadsansvaret.

1 Naturvårdsverkets (tillsynsmyndighet) vägledning om producentansvar för förpackningar, går det
att läsa under rubriken Insamling, följande, “Det är producenterna som har ansvar att se till att det
finns lämpligt insamlingssystem. Ett insamlingssystem är lämpligt om det är lättillgängligt och ger
god service åt dem som ska lämna förpackningsavfall till systemet.

Milj öminister Karolina Skog skriver på Regringens hemsida:
“Den som idag vill ha förpacknings- och tidningsinsamling nära fastigheten måste betala extra,
antingen genom avfallstaxan, genom sin bostadsrättsförening eller via sin hyra. Nu förtydligar
regeringen att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar
och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem. Materialen ska samlas in bostads- eller
kvartersnära, vilket innebär en stor förändring från dagens system där återvinningsstationer är
huvudregel. För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas
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— Regeringen utvecklar producentansvaren för förpackningar och tidningspapper samtidigt som vi
förtydligar och skärper kraven. Det är producenterna av förpackningar och tidningspapper som ska
bekosta insamlingen, inte kommuner och bostadsrättsföreningar, säger miljöminister Karolina
Skog.”

Enligt artikel från SVT kommer avgifterna för förpackningar enligt producenterna öka kraftigt då
deras ansvar för hushålisnära insamling ökar. En konservburk för tex krossade tomater kommer öka
från dagens ca 3 öre, till drygt en krona.

Med hänvisning till ovanstående önska vi svar på följande:

Hur motiverar kommunstyrelsens ordförande att kommuiien genom det nya systemet inför en
hantering som ligger utanför kommunens ansvar och till en kraftigt ökad kostnad för
fastighetsägarna som istället ska betalas av producenterna?

Enligt lagen ska separat insamling av matavfall ska senast 2021. 1 Gislaved åläggs fastighetsägarna
att inordna sig i ett insamlingssystem redan från 2019. Varför ska våra kommuninvånare åsamkas
höjda avgifter för verksamhet som ännu inte är lagreglerad.

1 lagtexten finns skrivningar om alternativ för förpackningsavfall, som kvartersnära insamlingar.
Varför erbjuds inte det alternativet för villaägare i samhällena, eller byarna på landet, som alternativ
till 2 x 370 liter käri vid varje enskild fastighet?

Hur motiverar du att kommunen ålägger ett enpersonshushåll som idag har ett 140 literskärl med
14-dagarstömning som fylls med 3-4 påsar avfall, nu ska tvingas till att ha och betala för 2 x 370
liter. (burkar, plast, glas och papper lämiias på återvinningsstation)?

Vilken laglig rätt kan du hänvisa till att kommuninvånama ska betala för hämtning av
förpackningsavfall, där ansvaret ligger på producenterna att bekosta?
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Ärendebeskrivning
Thomas Johansson (WeP) har den 22 oktober 2018 lämnat in en interpellation
angående nya avfallssystemat FNI.

Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande, Marie Johansson
(S)

Beslutsunderlag
Interpellation daterad den 22 oktober 2018

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att interpellationen får ställas, samt

att interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde
den 29 november 2018.

Expedieras till:
Thomas Johansson
Marie Johansson
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet



Hur motiverar kommunstyrelsens ordförande att kommunen genom det nya systemet inför en 

hantering som ligger utanför kommunens ansvar och till en kraftigt ökad kostnad för 

fastighetsägarna som istället ska betalas av producenterna 

Vår region har ur ett nationellt perspektiv en förhållandevis dålig statistik vad gäller 

omhändertagande av vårt hushållsavfall på ett miljömässigt sätt. Våra plockanalyser visar att det 

viktmässigt endast är drygt 20 % av det avfall som ligger i sopkärl som egentligen ska skickas till 

förbränning. Övriga delen av avfallet är återvinningsbart. 

En del av våra invånare sköter sig och sorterar sitt avfall bra, men för att vi som region ska ta vår del 

av ansvaret för en hållbar framtid, så behöver vi alla hjälpas åt. Det nya FNI-systemet kommer att 

förenkla den enskilda medborgarens möjlighet att sortera sitt hushållsavfall på ett miljömässigt sätt. 

Erfarenheten från kommuner som har infört detta system är att den utökade servicen är uppskattad 

och andelen material som går till återvinning ökar avsevärt. 

Grunden till beslutet om nytt avfallssystem ligger dels i de direktiv som finns upprättade på EU-nivå 

och dels i de miljökvalitetsmål som finns nationellt. Målet om utsortering av matavfall är en extra 

viktig anledning ur kommunernas perspektiv. Likaså avfallsförordningens bestämmelse att 

returpapper och förpackningar ska sorteras ut ur övrigt hushållsavfall. Att taxan får styras på sådant 

sätt att en miljöanpassad avfallshantering främjas finns det tydligt stöd för i miljöbalken. 

Istället för att enbart samla in matavfall från hushållen är det miljömässigt bra att samtidigt införa 

fastighetsnära insamling av förpackningar. Sopbilen besöker alla fastigheter och ur 

insamlingssynpunkt är det effektivaste att så många olika avfallsfraktioner som möjligt samlas in 

gemensamt.  

Enligt lagen ska separat insamling av matavfall senast 2021. I Gislaved åläggs fastighetsägarna att 

inordna sig i ett insamlingssystem redan från 2019. Varför ska våra kommuninvånare åsamkas 

höjda avgifter för verksamhet som ännu inte är lagreglerad 

Den nya lagstiftning där krav på separat insamling av matavfall senast 2021 återfinns fanns inte när 

införande av FNI beslutades. Det har dock sedan länge funnits ett nationellt miljökvalitetsmål som 

anger att insatser ska vidtas så att senaste år 2018 sorteras minst 50% av matavfallet från hushåll, 

storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 

40 % av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. 

Över 200 av Sveriges kommuner har redan infört separat insamling av matavfall. Syftet är inte att 

kommuner ska dra ut på miljöarbetet så långt det är lagmässigt möjligt utan kommunerna måste ta 

sitt ansvar för miljön och vara goda föredömen. 

I lagtexten finns skrivningar om alternativ för förpackningsavfall, som kvartersnära insamlingar. 

Varför erbjuds inte det alternativet för villaägare i samhällena, eller byarna på landet, som 

alternativ till 2x370 liter kärl vid varje enskild fastighet 

Idag sker insamling av förpackningar genom återvinningsstationer runt om i kommunerna. Systemet 

med återvinningsstationer fungerar inte tillfredsställande och därför ställs nu krav på förändrad 

insamlingsteknik genom den nya förordningen om producentansvar för förpackningar. 

Enligt 45 § i förordningen om producentansvar för förpackningar anges att borttransporten av 

förpackningarna ska ske från bostadsfastighet. I undantagsfall när det är lämpligt med hänsyn till 

omständigheterna får kravet på transport från en bostadsfastighet uppfyllas genom kvartersnära 



insamling. Så länge fastighetsnära insamling kan tillämpas är således kvartersnära insamling ett 

undantag och inget generellt alternativ enligt förordningen. 

Ett system med kvartersnära insamling av förpackningar kräver dessutom andra typer av behållare 

och andra insamlingsfordon än de som förekommer vid FNI. Att driva flera olika typer av 

insamlingssystem inom samma område är olämpligt ur kostnadssynpunkt. 

Hur motiverar du att kommunen ålägger ett enpersonshushåll som idag har ett 140 literskärl med 

14-dagars tömning som fylls med 3-4 påsar avfall, nu ska tvingas till att ha och betala för 2X370 

liter (burkar, plast, glas och papper lämnas på Återvinningsstation)? 

Kommunallagens likställighetsprincip säger att alla invånare ska behandlas lika, så länge det inte finns 

sakliga skäl för något annat. Fastigheter som har FNI-systemet kräver samma prestation för 

renhållaren i form av kärl, insamlingsfordon, omlastningsstationer och transporter. Därför är 

bedömningen att det inte finns sakliga skäl att behandla enpersonshushåll annorlunda än övriga 

hushåll. 

För att underlätta för mindre hushåll finns möjligheten att dela sopkärl med närboende grannar. 

Likaså finns möjligheten kvar att hemkompostera och då behålla sitt 140-literskärl med tömning var 

fjärde vecka till samma kostnad som FNI. 

Vilken laglig rätt kan du hänvisa till att kommuninvånarna ska betala för hämtning av 

förpackningsavfall, där ansvaret ligger på producenterna att bekosta 

Enligt både tidigare och nu gällande förordning om producentansvar för förpackningar har 

kommunen rätt att, på eget initiativ, samla in förpackningsmaterial. Om kommunens hantering av 

förpackningar sker utan producenternas uppdrag kan den avgiftsbeläggas och ingå i den kommunala 

avfallstaxan utifrån miljöbalkens regler. 

 

 

Gislaved  20181122 

 

Marie Johansson (S) 

Kommunsstyrelsens ordförande 



Beslutsunderlag 2018-10-02

SÅM 2019 Gnosjö/Gislaved 2018 Ökning kr/mån
Småhus permanent helårsavgift
FNI med två fyrfacksskärl 39 hämtningar 2 750 kr 2 584 kr 166 kr 14 kr
FNI med hemkompostering var 4:e vecka 2 450 kr -
Kärl 140 L kompost tömning var 4:e v. 2 750 kr 2 593 kr 157 kr 13 kr
Kärl 190 L kompost tömning var 4:e v. 3 350 kr 2 718 kr 632 kr 53 kr
Kärl 140 L blandat mat- och restavfall 3 770 kr 2 980 kr 790 kr 66 kr
Kärl 190 L blandat mat- och restavfall 4 750 kr 3 480 kr 1 270 kr 106 kr

Fritidshus säsong normalt maj-september
FNI med två fyrfacksskärl 15 hämtningar 1 310 kr -
FNI med hemkompostering 5*2 hämtningar 1 195 kr -
Kärl 140 L kompost tömning var 4:e v. 1 310 kr 1 088 kr 222 kr 19 kr
Kärl 190 L kompost tömning var 4:e v. 1 540 kr -
Kärl 140 L blandat mat- och restavfall 1 700 kr -
Kärl 190 L blandat mat- och restavfall 2 080 kr 1 650 kr 430 kr 36 kr

Flerbostadshus matavfallssortering
5 lägenheter sorterat mat och restavfall.                                                                               
1 st 370 L och 1 st 140 L restavfall samt                          
1 st 140 L matavfall hämtning var 14:e dag. 5 830 kr 7 735 kr -1 905 kr -159 kr
10 lägenheter sorterat mat och restavfall. 2 st 
370 L restavfall samt 2 st 140 L matavfall 
hämtning var 14:e dag. 10 300 kr 12 470 kr -2 170 kr -181 kr
15 lägenheter sorterat mat och restavfall.                                                                                       
2 st 370 L och 1 st 190 L restavfall samt                 
2 st 140 L matavfall med veckohämtning. 20 940 kr 20 445 kr 495 kr 41 kr
120 lägenheter sorterat mat och restavfall.                                                                                        
9 st 660 L restavfall samt 12 st 140 L matavfall 
med veckohämtning. 146 910 kr 131 070 kr 15 840 kr 1 320 kr

Konsekvenser mellan 2018-2019 Gislaved och Gnosjö



Flerbostadshus blandat mat- och restavfall
5 lägenheter blandat mat- och restavfall.                                                                                    
1 st 660 L hämtning var 14:e dag. 8 123 kr 7 000 kr 1 123 kr 94 kr
10 lägenheter blandat mat- och restavfall.                                                                                    
1 st 660 L och 1 st 370 L hämtning var 14:e dag.

13 902 kr 13 000 kr 902 kr 75 kr
15 lägenheter blandat mat- och restavfall.                                                                                    
3 st 370 L med veckohämtning. 28 098 kr 22 350 kr 5 748 kr 479 kr
120 lägenheter blandat mat- och restavfall.                                                                                    
12 st 660 L med veckohämtning. 207 708 kr 145 500 kr 62 208 kr 5 184 kr



Beslutunderlag 2018-10-02

Genomsnitt SÅM June* Kristianstad Vimmerby Karlshamn Nårab** Merab***
Småhus permanent helårsavgift
FNI med två fyrfacksskärl 39 hämtningar 2 714 kr 2 750 kr 2 710 kr 2 690 kr 2 875 kr 2 345 kr 2 646 kr 2 981 kr
FNI med hemkompostering var 4:e vecka 2 332 kr 2 450 kr - 2 380 kr - - 2 119 kr 2 378 kr
Sortering av mat- och restavfall 2 900 kr - 3 075 kr 2 690 kr 3 000 kr 2 755 kr - 2 981 kr
Kärl 140 L kompost tömning var 4:e v. 2 441 kr 2 750 kr 2 700 kr - 2 875 kr 1 440 kr - -
Kärl 190 L kompost tömning var 4:e v. 2 851 kr 3 350 kr 2 825 kr - - - - 2 378 kr
Kärl 140 L blandat mat- och restavfall 4 203 kr 3 770 kr 5 075 kr - - 3 820 kr 4 147 kr -
Kärl 190 L blandat mat- och restavfall 4 668 kr 4 750 kr 5 450 kr - 3 688 kr 5 205 kr 4 246 kr -

Fritidshus säsong normalt maj-september
FNI med två fyrfacksskärl 1 535 kr 1 310 kr - 1 500 kr 1 394 kr 1 375 kr 1 574 kr 2 058 kr
FNI med hemkompostering 1 531 kr 1 195 kr - 1 400 kr - - - 1 999 kr
Sortering av mat- och restavfall 1 565 kr - 1 300 kr 1 500 kr 1 475 kr 1 490 kr - 2 058 kr
Kärl 140 L kompost tömning var 4:e v. 1 135 kr 1 310 kr - - - 960 kr - -
Kärl 190 L kompost tömning var 4:e v. 1 501 kr 1 540 kr 1 175 kr - 1 788 kr - - -
Kärl 140 L blandat mat- och restavfall 2 138 kr 1 700 kr - - - 2 125 kr 2 590 kr -
Kärl 190 L blandat mat- och restavfall 2 271 kr 2 080 kr 1 660 kr - 2 000 kr 2 865 kr 2 749 kr -

Flerbostadshus matavfallssortering
5 lägenheter sorterat mat och restavfall.                                                                               
1 st 370 L och 1 st 140 L restavfall samt                          
1 st 140 L matavfall hämtning var 14:e dag. 7 443 kr 5 830 kr 6 370 kr 7 340 kr 8 033 kr 6 245 kr 9 960 kr 8 326 kr
10 lägenheter sorterat mat och restavfall. 2 st 370 
L restavfall samt 2 st 140 L matavfall hämtning var 
14:e dag. 12 303 kr 10 300 kr 10 330 kr 12 420 kr 14 440 kr 9 050 kr 15 690 kr 13 894 kr
15 lägenheter sorterat mat och restavfall.                                                                                       
2 st 370 L och 1 st 190 L restavfall samt                 2 
st 140 L matavfall med veckohämtning. 22 756 kr 20 940 kr 20 725 kr 19 650 kr 25 535 kr 20 140 kr 26 715 kr 25 588 kr
120 lägenheter sorterat mat och restavfall.                                                                                        
9 st 660 L restavfall samt 12 st 140 L matavfall 
med veckohämtning. 150 376 kr 146 910 kr 132 075 kr 142 140 kr 180 405 kr 106 725 kr 183 508 kr 160 872 kr

Jämförelse mellan kommuner med FNI-taxa
Föreslagna avgifter inom SÅM avser år 2019, avgifter för övriga kommuner avser år 2018



Flerbostadshus blandat mat- och restavfall
5 lägenheter blandat mat- och restavfall.                                                                                    
1 st 660 L hämtning var 14:e dag. 9 562 kr 8 123 kr 9 173 kr - 10 253 kr 9 050 kr 11 212 kr -
10 lägenheter blandat mat- och restavfall.                                                                                    
1 st 660 L och 1 st 370 L hämtning var 14:e dag.

16 575 kr 13 902 kr 15 703 kr - 19 568 kr 14 885 kr 18 818 kr -
15 lägenheter blandat mat- och restavfall.                                                                                    
3 st 370 L med veckohämtning. 30 412 kr 28 098 kr 31 155 kr - 32 820 kr 31 845 kr 28 140 kr -
120 lägenheter blandat mat- och restavfall.                                                                                    
12 st 660 L med veckohämtning. 217 134 kr 207 708 kr 220 140 kr - 246 060 kr 197 400 kr 214 360 kr -

*Jönköping, Habo, Mullsjö Alla avgifter är inklusive moms.
**Klippan, Perstorp, Örkelljunga
***Eslöv, Höör, Hörby
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Ansvar för den kommunala avfallsverksamheten och gällande regler  
Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) har på uppdrag av kommunfullmäktige 
ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Gislaveds kommun.  
 
Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förord-
ningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i Föreskrifter för avfallshantering i Gislaveds 
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-04-26, § 61. 

AVGIFTENS UTFORMNING 
Avfallstaxan består av tre delar: en fast avgift, en rörlig avgift samt tilläggsavgifter. 

Fast avgift: Den fasta avgiften ska betalas av samtliga fastighetsinnehavare. Den fasta avgiften 
bidrar till att finansiera SÅMs återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, del av 
administration, information, m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Då 
två eller fler fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl debiteras fast avgift för varje 
fastighetsägare. Fast avgift betalas även vid uppehåll i hämtningen t.ex. på grund av outnyttjad 
fastighet. 
 
Rörlig avgift: Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang man har valt och täcker 
hämtnings- och behandlingskostnaderna. 
 
Tilläggsavgifter: Tilläggsavgifterna täcker annat än den ordinarie kärlhämtningen. Exempel på 
tilläggsavgifter är latrinhämtning, hämtning av grovavfall eller trädgårdsavfall, extrahämtningar 
och liknande tjänster. 

AVGIFTSMOTTAGARE OCH AVGIFTSPRINCIPER 
Avgift får tas ut enligt Miljöbalken SFS 1998:808, 27 kap. 4 – 6 §, för den avfallshantering som 
utförs genom kommunens försorg. Avgift ska erläggas till kommunalförbundet Samverkan 
Återvinning Miljö (SÅM).  
 
Avgiften ska vara årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande 
sker vid enstaka tillfälle kan avgiften tas ut vid varje särskilt tillfälle. 
 
Avgiften får vara miljöstyrande, det vill säga. tas ut så att återanvändning, återvinning eller 
annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 
 
Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning enl. SÅMs rutiner. 

AVGIFTSSKYLDIG  
Varje fastighetsinnehavare i kommunen ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering 
och betala avgift enligt denna avfallstaxa för varje fastighet där hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall uppkommer. Fakturamottagande kan överföras på nyttjanderättshavaren med 
dennes och SÅMs medgivande, dock kvarstår avgiftsskyldigheten hos fastighetsägaren och 
SÅM har rätt att kräva antingen fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare. 

AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR PÅ GRUND AV ÄNDRADE HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN 
Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom försäljning 
av fastighet, ökning eller minskning av abonnemang eller dyl. träder i kraft inom fem arbets-
dagar efter det att anmälan har mottagits av SÅM.  
 
Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle ha medfört högre avgift, 
påförs den högre avgiften retroaktivt. 

KOMMUNALT ANSVAR FÖR AVFALL 
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet ska samlas in/tas emot, 
borttransporteras, behandlas och bortskaffas genom SÅMs försorg.  
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HÄNVISNINGAR 
Paragrafer som hänvisas till i detta dokument återfinns i Föreskrifter för avfallshantering i 
Gislaveds kommun. 

IKRAFTTRÄDANDE 
 
Under en övergångsperiod kommer tidigare taxa beslutad av kommunfullmäktige 2017-11-30 
och denna taxa att gälla parallellt, med övergång enligt nedan. Övergångsperioden gäller tills 
alla kunder har valt abonnemang enligt nya insamlingssystemet och har de kärl som hör till 
abonnemanget. 
 
Taxan träder ikraft 2019-01-01 förutom vissa delar som träder ikraft enligt nedan. 
 
Följande delar av taxan träder i kraft 2019-02-01: 

- Fasta avgifter 
- A5, B2 och C4 för abonnemang med blandat mat- och restavfall. 
- A4 och C3 för abonnemang med hemkompostering med restavfallskärl 
- B3 och B4 för abonnemang med djupbehållare och container för kunder som valt 

abonnemang med blandat mat- och restavfall. 
- Tilläggsavgifter 

 
För kunder som valt abonnemang ”fastighetsnära hämtning” (A1, A2, A3, C1 och C2) eller 
”sorterat matavfall” (B1, B3 och B4) träder taxan i kraft när kärl för abonnemanget ställs ut. Till 
dess gäller taxa beslutad av kommunfullmäktige 2017-11-30 för rörliga avgifter. 
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AVGIFTER 

Moms ingår i samtliga avgifter. 
 
Avgiften anges i svenska kronor (SEK) och är årlig om inte annat anges. 
 

FAST AVGIFT 

Kategori Avgift 
kr per år 

Småhus, permanentboende, per bostad  1 030 kr 

Fritidshus, per bostad  650 kr 

Fastighet med uppehåll enl. avfallsföreskrifter 625 kr 

Flerbostadshus, per lägenhet 557 kr 

Korridorboende, per lägenhet 280 kr 

 
 
För verksamhet tas fast avgift ut per behållare och tömning. Verksamheters 
matavfallsbehållare omfattas inte av fast avgift. 
 

Kategori Avgift 

Verksamhet med kärl, kr per kärl och tömning 24 kr 

Verksamhet med container/djupbehållare,  
kr per behållare och tömning 

100 kr 
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RÖRLIG AVGIFT 

A. PERMANENTBOSTÄDER I SMÅHUS 
 
A1. Taxa för abonnemang ”Fastighetsnära insamling” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling. 
Hämtning av kärl 1 var 14:e dag och kärl 2 var 4:e vecka. 
 

Kärlstorlek 
Fyrfackskärl 

Avgift per år  

0–3 meter från farbar väg 

2 x 370 liter 1 720 kr 

2 x 660 liter 3 230 kr 

 
 
A2 Taxa för abonnemang ”Extra kärl för restavfall”  
 

Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 14:e dag i samband med ordinarie 
hämtning 

 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avgift per år  

0–3 meter från farbar väg 

190 liter 920 kr 

 
 
A3. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering med fastighetsnära hämtning”  
 

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret. 
 
 

Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling, fack för 
matavfall får inte användas. 
Hämtning av kärl 1 var 4:e vecka och kärl 2 var 4:e vecka. 
 

Kärlstorlek 
Fyrfackskärl 

Avgift per år  

0–3 meter från farbar väg 

2 x 370 liter 1 420 kr 

 
A4. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering”  
 
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 4:e vecka. 

 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avgift per år  

0–3 meter från farbar väg 

140 liter 1 720 kr 

190 liter 2 320 kr 
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A5. Taxa för abonnemang ”blandat mat- och restavfall” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall var 14:e dag. 

 

Kärlstorlek 
 

Avgift per år  

0–3 meter från farbar väg 

140 liter 2 740 kr 

190 liter 3 720 kr 

370 liter 7 970 kr 

660 liter 14 210 kr 
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B. PERMANENTBOSTÄDER I FLERBOSTADSHUS SAMT VERKSAMHETER  
Avgifter i detta avsnitt gäller även för samfällighetsförening med fast avgift småhus och 
gemensam hämtning av avfall i gemensamma behållare med en fakturamottagare. 
Avgifter i detta avsnitt gäller när kärl är placerade 0-3 m från tomtgräns vid farbar väg. 
Om kärl efter överenskommelse med SÅM placeras längre in på tomten än 3 m 
tillkommer avgift för gångavstånd, se sida 13. 
 
Säsongsbetonade verksamheter ska kontakta SÅM inför säsongens uppstart varvid 
SÅM startar ett vanligt abonnemang (fast och rörlig avgift) efter överenskommet 
datum. Inför säsongens avslut ska verksamheten åter kontakta SÅM varvid 
abonnemanget avslutas. 
 
B1. Taxa för abonnemang ”Sortera matavfall” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande utsorterat matavfall  

 

Kärlstorlek 
Matavfall 

Avgift per år 

1 gång/14:e dag 1 gång/vecka 2 gånger/vecka 

140 liter 400 kr 880 kr 1 910 kr 

 
 
Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande restavfall 
 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avgift per år 

1 gång/14:e dag 1 gång/vecka 2 gånger/vecka 

140 liter 680 kr Erbjuds inte Erbjuds inte 

190 liter 990 kr 2 170 kr Erbjuds inte 

370 liter 1 960 kr 4 320 kr 9 420 kr 

660 liter 3 500 kr 7 710 kr 16 810 kr 

 
 
B2.  Taxa för abonnemang ”Blandat mat- och restavfall” 

 
Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall  

 

Kärlstorlek 
 

Avgift per år 

1 gång/14:e dag 1 gång/vecka 2 gånger/vecka 

190 liter 1 500 kr 3 300 kr 7 200 kr 

370 liter 2 990 kr 6 580 kr 14 350 kr 

660 liter 5 330 kr 11 730 kr 25 590 kr 
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B3.  Taxa för abonnemang ”Djupbehållare” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande restavfall, matavfall eller 
blandat mat- och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan.   
 

Storlek Avgift per år 

1 gång/14:e dag 1 gång/vecka 

Upp till 5 m3 13 260 kr 29 170 kr 
 

Behållarhyra tillkommer i de fall behållaren ägs av SÅM. 
 
 
Behandlingsavgift debiteras per ton avfall. 

Avfallsslag Avgift per ton 

Restavfall 1 000 kr 

Matavfall 500 kr 

Blandat mat- och restavfall 1 250 kr 

 
 

B4.  Taxa för abonnemang ”Hushållsavfall i container” 
 
Rörlig avgift vid tömning av container innehållande restavfall, matavfall eller blandat 
mat- och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan.   
 

Volym m3 Årshyra Avgift per år 

1 gång/14:e dag 1 gång/vecka 

Upp till 4 4 000 kr 12 350 kr 27 170 kr 

4,1-8 6 000 kr 12 350 kr 27 170 kr 

 
Behandlingsavgift debiteras per ton avfall. 

Avfallsslag   Avgift per ton 

Restavfall 1 000 kr 

Matavfall  500 kr 

Blandat mat- och restavfall 1 250 kr 
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C. FRITIDSHUS MED SOMMARABONNEMANG 
C1. Taxa för abonnemang ”Fastighetsnära insamling för fritidshus” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling. 
Hämtning av Kärl 1:  varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar 

per säsong. 
Hämtning av Kärl 2:  en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 

hämtningar per säsong. 
 

Kärlstorlek 
Matavfall och 

restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

2 x 370 liter 660 kr 

2 x 660 liter 1 240 kr 

 
 
C2. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering med fastighetsnära hämtning för 
fritidshus” 
 

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret. 
 
Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling, fack för 
matavfall får inte användas. 
Hämtning av Kärl 1  en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 

hämtningar per säsong. 
Hämtning av Kärl 2  en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 

hämtningar per säsong. 
 

Kärlstorlek 
Matavfall och 

restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

2 x 370 liter 540 kr 

 
 

C3. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering för fritidshus” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 4:e vecka. 
Hämtning en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per 
säsong. 
 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter 660 kr 

190 liter 890 kr 
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C4. Taxa för abonnemang ”Blandat mat- och restavfall för fritidshus” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall var 14:e dag. 
Hämtning varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong. 
 

Kärlstorlek 
blandat mat- 
och restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter 1 050 kr 

190 liter 1 430 kr 

370 liter 3 070 kr 

660 liter 5 470 kr 
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TILLÄGGSAVGIFTER HUSHÅLLSAVFALL 

GÅNGAVSTÅNDSTILLÄGG FÖR FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER  
Placering av kärl längre in på tomt än 3 meter från farbar väg, kan godkännas för flerbostadshus 
och verksamheter om förutsättningarna uppfyller krav enligt gällande föreskrifter och om 
arbetsmiljökrav uppfylls. Verksamheter/flerbostadsfastigheter som deltar i 
matavfallsinsamlingen betalar inte gångavståndstillägg för matavfallskärlen under förutsättning 
att de står på samma ställe som kärl för restavfall.  

 

Avstånd  

Avgift  
kr per kärl och år 

1 gång / 14:e 
dag 

1 gång/vecka  2 gånger / vecka  

3,1-10 meter 520 kr 1 040 kr 2 080 kr 

10,1-20 meter 1 040 kr 2 080 kr 4 160 kr 

20,1-30 meter 1 560 kr 3 120 kr 6 240 kr 

30,1-40 meter 2 080 kr 4 160 kr 8 320 kr 

40,1-50 meter 2 600 kr 5 200 kr 10 400 kr 

            Över 50 meter debiteras 20 kr per påbörjat 10-metersintervall och per hämtning. 

 
 

EXTRA SÄCK FÖR RESTAVFALL I SAMBAND MED HÄMTNING AV AVFALL I 
KÄRL 
Om beställning sker av hämtning av extra behållare/säck i samband med ordinarie hämtning. 
 

Säckstorlek Avgift  
kr per säck 

≤ 190 liter 140 kr 

> 190 liter 280 kr 
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EXTRA HÄMTNING AV AVFALL I KÄRL 
Beställning av hämtning av avfall i kärl, eller hämtning av säck när hämtning inte sker i 
samband med ordinarie hämtning. 
 

Kärlstorlek Avgift  
kr per kärl 

≤ 190 liter,  
370 liters FNI-kärl 

280 kr 

> 190 liter 420 kr 

 
 

EXTRA TÖMNING AV DJUPBEHÅLLARE OCH CONTAINER 

Behållarstorlek Avgift per behållare 

Upp till 8 m3 700 kr 

 
 

TILLÄGG FÖR HÄMTNING EFTER 4 SPECIFIKA HELGER FÖR FRITIDSHUS  
Beställning av hämtning efter allhelgonahelgen, jul- & nyårshelgen, sportlovet och påskhelgen, totalt 4 
hämtningar per kärl. Hämtning sker på ordinarie hämtningsdag för området. 
 

Abonnemang Avgift per år 

140 liter hemkompostering,  
FNI-fyrfackskärl 

530 kr 

Övriga  915 kr 
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GROVAVFALL 
För budning av grovavfall eller annat skrymmande avfall från hushåll gäller att 
avfallet om möjligt ska emballeras och att kollit inte får väga mer än 25 kg eller vara längre än 
1,2 m. Om kollit är större eller tyngre än ovan angivet, eller på annat sätt kräver 
dubbelbemanning för att hanteras, debiteras avgift för skrymmande kolli enligt tabellen. 

Grovavfall Avgift  
per kolli 

Avgift  
per skrymmande kolli 

 

Hämtning vid 
tomtgräns 

430 kr 810 kr 

 
 

TRÄDGÅRDSAVFALL 
Trädgårdsavfall hämtas vid tomtgräns. Hämtning sker varannan vecka 1 april till 15 november 
totalt 16 gånger. 

Kärlstorlek Avgift per år 

370 liter 765 kr 

 
  

BYTE OCH HEMTAGNING AV KÄRL 
När kärl byts mot annan storlek ska det gamla kärlet tas hem. Avgift debiteras inte när 
abonnemang byts till sortering med fyrfackskärl eller till sortering med matavfall. 

Kärlbyte Avgift per kärl 

Alla storlekar 250 kr 

 
 

 

TIMPRIS 
Vid hämtning av annat än flytande avfall, med andra metoder än de som anges i denna 
avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, debiteras avgift 
baserat på timpris för arbete på plats. 

 

 

LATRINHÄMTNING 
Hämtning sker efter avrop. Ny behållare lämnas vid hämtning. 
 
 

Tjänst Avgift per behållare, 
vid väg 

Hämtning av latrinbehållare 375 kr 

 

Timpris Avgift 

Framkörningsavgift 910 kr 

Per timme, debiteras 
per påbörjad halvtimme 

910 kr 



 16 

Ver. 2018-10-05 

FLYTANDE AVFALL 

 
TÖMNING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
 
Avgift per tömning om inte annat anges. Avgifter gäller för normalt arbete vid tömning. 

Anläggningens 
volym 

Schemalagd 
tömning en 
gång per år* 

Tömning inom 
7 dagar 

(budning) 
tilläggsavgift 

Tömning inom 
24 h (budning) 
tilläggsavgift 

Tömning inom 
3 h (budning) 
tilläggsavgift 

0–3 m3 840 kr 600 kr 1 690 kr 2 940 kr 

3,1–6 m3 1 080 kr 600 kr 1 690 kr 2 940 kr 

> 6,0 m3 265 kr/m3 600 kr 1 690 kr 2 940 kr 

*Schemalagd tömning innebär att anläggningen töms i samband med planerad körtur inom området. 
Körturen och dess tidpunkt beslutas av renhållaren. En schemalagd tömning per år ingår till detta pris. 
Från och med andra tömningen per år tillämpas budning. 
 
Om avståndet mellan tömningsbil och slambrunn överstiger 10 meter debiteras en extra 
avgift för slangdragning. 

Avstånd Avgift per tömning 

10–20 meter 130 kr 

21–50 meter 285 kr 

51-70 meter 570 kr 

>70 meter 1 960 kr 

 
Framkörningsavgift. Där kunden har ansvar för framkomligheten, men tömning ej har kunnat 
utföras på grund av hinder, debiteras en framkörningsavgift. 

Framkörning Avgift 

Per tillfälle 360 kr 

 
 

TILLÄGGSAVGIFT FÖR EXTRAARBETE VID HÄMTNING AV SLAM- OCH 
FETTAVFALL 
 
Det åligger kund att hålla brunnslock, manluckor och liknande frilagda, lättåtkomliga och 
lättöppnade. För extraarbete i form av framgrävning, losstagning, demontering etc. av lock och 
luckor erläggs tilläggsavgift utöver ordinarie avgift. Tilläggsavgiften gäller även vid t.ex. stopp i 
bilen orsakade av ovidkommande föremål och när förhållanden på fastigheten gör att ordinarie 
slambil inte kan användas. 
 

Extraarbete Avgift per timme och fordon 

Tilläggsavgift för 
framkörning 

1 030 kr 

Tilläggsavgift för extra 
arbete. Debiteras per 
påbörjad halvtimme. 

1 030 kr 
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SLAM FRÅN FETTAVSKILJARE 
Vid hämtning av fett från fettavskiljare debiteras avgift för tömning och avgift för behandling 
enligt nedan. 
 
Tillägg för slangdragning debiteras enligt slamtömningstaxa ovan.  
Avgifter gäller för normalt arbete vid tömning. 

Fettavskiljarslam Avgift 

Schemalagd tömning, 
per tillfälle 

1 250 kr 

Akut tömning inom 
24 h, tillägg 

1 690 kr 

Behandlingsavgift,  
per ton 

1 000 kr 

 
 
 

HÄMTNING AV FETT I FAT 

Fast fett Avgift 

Per fat 219 
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DEFINITIONER 
Hushållsavfall 
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet, se även Föreskrifter för avfallshantering i Gislaveds kommun. 
 
Fastighetsinnehavare 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen, SFS 1979:1152, ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare 
jämställs med fastighetsinnehavare. Med nyttjanderättshavare avses den som har rätt att bruka 
eller nyttja fastigheten t.ex. genom arrende. 
 
Korridorboende 
Boende i korridor med gemensamt kök, t.ex. studentkorridorer och äldreboenden. 
 
Verksamheter 
Som verksamhet räknas alla inrättningar som inte kan räknas som privathushåll eller 
korridorboende, t.ex. företag, restauranger, affärer, kontor, skolor, vårdinrättningar, och 
liknande. 
 
Farbar väg 
Vad som avses med farbar väg finns beskrivet i Föreskrifter för avfallshantering i Gislaveds 
kommun. SÅM äger tolkningsföreträde över föreskrifterna. 
 
Ytterligare definitioner 
Ytterligare definitioner finns i Föreskrifter för avfallshantering i Gislaveds kommun. 
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ORDINARIE HÄMTNINGSINTERVALL 

 
Fastighetsnära insamling Ordinarie hämtningsintervall 
Permanentbostäder Kärl 1  varannan vecka 
Permanentbostäder Kärl 2  en gång var fjärde vecka 
Fritidsbostäder Kärl 1  varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 

10 hämtningar per säsong. 

Fritidsbostäder Kärl 2  en gång var fjärde vecka från vecka 19 till 
vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong 

Sortera matavfall  
Permanentbostäder i flerbostadshus en gång per vecka 
Verksamheter en gång per vecka 

Blandat mat- och restavfall  

Permanentbostäder i småhus varannan vecka 
Permanentbostäder i flerbostadshus en gång per vecka 
Fritidsbostäder varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 

10 hämtningar per säsong. 

Verksamheter en gång per vecka 

Grovavfall efter beställning 

Latrin  

Permanent- & fritidsbostäder efter beställning 

Slam från enskilt avlopp enligt bygg- och miljönämndens beslut, dock 
minst en gång per år 

Slam från fettavskiljare efter beställning, dock minst en gång per år 

Trädgårdsavfall   varannan vecka 1 april till 15 november totalt 
16 gånger per säsong. 

 
 

BESTÄMMELSER VID ÄNDRADE HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

Längre hämtningsintervall än ovan angivet 
För hushåll som har anmält till miljö- och hälsoskyddskontoret att de hemkomposterar kan 
hämtningsintervallet var 4:e vecka erhållas efter skriftlig anmälan till SÅM. 
 
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och latrin 
Uppehåll i hämtningen beviljas av SÅM i enlighet med Föreskrifter för avfallshantering i 
Gislaveds kommun. Skriftlig anmälan ska lämnas till SÅM senast två veckor före uppe-
hållsperiodens början. Den fasta avgiften tas ut även vid uppehåll i hämtningen. 
 
Avflyttning, ändrat abonnemang 
Ändrade förhållanden ska snarast anmälas till SÅM av den som är avgiftsskyldig. Byte av kärl 
kan beställas hos SÅM. För byte av kärl debiteras avgift enligt denna taxa. 

GEMENSAM HÄMTNING, DELAT KÄRL 
Två eller flera närliggande fastighetsinnehavare med samma typ av abonnemang kan få rätt att 
använda gemensamt kärl (2 st. kärl om FNI) för sitt hushållsavfall. Vid delat kärl debiteras fast 
avgift för respektive fastighetsinnehavare samt rörlig avgift för behållaren.  
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FELSORTERING 
Om felsortering förekommer när kunden har abonnemang ”fastighetsnära insamling” ska dialog 
inledas med abonnenten. Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till abonnemang 
”blandat mat- och restavfall”.  
 
Om felsortering förekommer när kunden har abonnemang ”sortera matavfall” ska dialog inledas 
med abonnenten. Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till abonnemang ”blandat mat- 
och restavfall”. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att felsorterat avfall åtgärdas innan behållaren kan 
tömmas. Behållaren töms antingen vid nästa ordinarie hämtningsdag eller efter beställning av 
extra hämtning enligt sida 14.  

GROVAVFALL FRÅN HUSHÅLL 
Sorterat grovavfall till materialåtervinning kan avlämnas kostnadsfritt på SÅMs återvinnings-
centraler, avgiften ingår i taxans fasta avgift. Grovavfall kan också hämtas efter beställning mot 
avgift enligt denna taxa. 

FARLIGT AVFALL FRÅN HUSHÅLL 
Farligt avfall från hushåll kan avlämnas kostnadsfritt till miljöstation på SÅMs återvinnings-
centraler. Hanteringsanvisningar i de lokala avfallsföreskrifterna ska följas. 

LATRIN 
Latrinbehållare tillhandahålls av SÅM och ingår i avgiften för latrinhämtning. Hämtning sker vid 
tomtgräns eller vid vägkant till farbar väg efter beställning. Kärlet ska vara förslutet med lock. 
Avgift debiteras enligt denna taxa. 

SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas i enlighet med beslut som fattats av bygg- och 
miljönämnden, dock minst en gång per år. Avgiften för hämtning av avloppsslam baseras på 
anläggningens volym samt på den slanglängd som behövs i samband med tömningen. Med 
slanglängd avses avstånd från farbar väg till anläggningens botten. Ev. behov av slangdragning 
avgörs av SÅM. Olika avgifter debiteras för schemalagd hämtning och för hämtning efter 
beställning. Avgift debiteras enligt denna taxa. Vid krav på akut tömning debiteras tilläggsavgift 
enligt denna taxa. 

UPPEHÅLL I HÄMTNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
Om bygg- och miljönämnden medgivit uppehåll i hämtning av slam från enskild 
avloppsanläggning debiteras ingen avgift för slamtömning. 

SLAM FRÅN FETTAVSKILJARE 
Fettavskiljare ska tömmas efter behov, dock minst en gång per år. Avgiften för hämtning av 
slam från fettavskiljare baseras på hämtning, hämtad volym samt på slanglängd som behövs i 
samband med tömningen. Avgift debiteras enligt denna taxa. 

SPECIELLA TJÄNSTER OCH UNDANTAG  
För speciella tjänster och när SÅM måste frångå normala rutiner och ingen tillämpbar avgift 
finns beslutar SÅM om avgift under beaktande av principerna i Miljöbalken och i denna taxa. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-11-07 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §336 Dnr: KS.2018.183

Avfallstaxa 2019, SÅM

Ärendebeskrivning
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner beslutade under 2017 att
bilda ett gemensamt kommunalförbund, SÅM, Samverkan Återvinning Miljö.
Kommunalförbundet tog över avfallsverksamheten i kommunerna den 1
januari 2018. SÅM har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till ny avfallstaxa.

Renhållningsavgiften ska täcka SÅM:s kostnader för avfallshanteringen gällande
hushållsavfall och inkluderar de tjänster som ingår i det kommunala
renhållningsansvaret.

Avfallstaxan är samordnad mellan Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner
och ska fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Föreslagen taxa bygger på samma modell som tidigare taxa i Gislaved och
Gnosjö för 2018. Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta
delen betalas för samtliga bebyggda fastigheter och finansierar återvinnings-
centraler, miljöstationer, administration, information m.m. Den rörliga delen är
beroende av abonnemang och kärl och ska täcka kärl-, hämtnings-, och
behandlingskostnader.

Under våren 2019 i samband med entreprenadskifte ska det i Gislaved, Gnosjö
och Värnamo införas flerfackssystem med flerfackskärl vid fastighet för
matavfall, restavfall, förpackningar och tidningsmaterial samt småbatterier,
ljuskällor och småelektronik. Flerbostadshus och verksamheter kommer att
kunna välja utsortering av matavfall.

Avfallstaxan är miljöstyrande vilket innebär att det abonnemang som bedöms
ge störst miljönytta har en lägre taxa. Fyrfackskärl för småhus och utsortering
av matavfall för flerbostadshus och verksamheter kommer således ha den
lägsta taxan och abonnemangsvalet att behålla sitt kärl för blandavfall är dyrast.
För abonnenter som väljer abonnemang fastighetsnära hämtning eller sorterat
matavfall träder taxan i kraft när kärl för abonnemanget ställs ut. Till dess
gäller taxa beslutad av kommunfullmäktige 2017-11-30.

Beslutsunderlag
SÅM:s förslag till avfallstaxa 2019, daterad 5 oktober 2018
Jämförelse mellan kommuner med FNI-taxa, daterad 2 oktober 2018
Konsekvenser mellan 2018-2019 Gislaved och Gnosjö, daterad 2 oktober 2018
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2018
Kommunstyrelsen den 24 oktober 2018, § 313

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva tidigare beslut om avfallstaxa fr.o.m. 1 januari 2019, samt

att anta SÅM:s förslag till avfallstaxa daterad 5 oktober 2018 att börja gälla
den 1 januari 2019.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-11-07 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 336 (forts.)

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-10-24 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §316 Dnr: KS.2012.159 40

Höjning av solidarisk borgen mellan medlemskommunerna för
kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

Ärendebeskrivning
Gislaved org nr: 212000-0514, Gnosjö org nr: 212000-0506, Vaggeryd org nr:
212000-0522 och Värnamo org nr: 212000-0555 med förkortningen (GGVV)
kommuner har bildat en gemensam avfallsorganisation. Formen för den
gemensamma organisationen är ett kommunalförbund med namnet Samverkan
Återvinning Miljö (SÅM) org nr: 222000-3228. Kommunalförbundet har bland
annat bildats för att kommunerna tillsammans ska kunna ge en ökad service till
invånarna samtidigt som miljönyttan i avfallshanteringen ska öka. Samverkan
ger verksamheten större gemensamma resurser, vilket är nödvändigt för att
utveckla verksamheten och nå uppställda krav och mål.

I förbundsordningen framgår att Kommunalförbundet ska se till att
kommunfullmäktige i medlemskommunerna får tillfälle att yttra sig innan
kommunalförbundet fattar beslut i verksamheten som är av principiell art eller
av större vikt. Kommunalförbundet ska erhålla medgivande från
medlemskommunerna för att;

· bilda bolag,
· köpa eller sälja fastigheter,
· köpa aktier eller andelar i företag eller,
· teckna borgen

Vad som i ovanstående stycken angetts om kommunalförbund gäller för såväl
förbundsdirektionen som nuvarande interims direktion. Vidare framgår i
förbundsordningen att kommunalförbundet får uppta lån eller teckna större
leasingavtal enligt ovan och om borgen krävs av kreditgivaren, ska samtliga
kommunmedlemmar gå i borgen för lånet eller leasingavtalet och svara för
detta enligt vad som beskrivs under 14 § i förbundsordningen.

För att ta upp externa lån till den nybildade verksamheten kräver kreditgivarna
beslut om solidarisk borgen såsom för egen skuld från medlemskommunerna.
Därutöver kräver vissa kreditgivare ett regressavtal som klargör
medlemskommunernas hantering av den finansiella risken det vill säga hur man
avser fördela den solidariska borgen sinsemellan.

I ”Regressavtal mellan medlemskommunerna i Kommunalförbundet Samverkan
Återvinning Miljö (SÅM)” beskrivs bland annat hur den finansiella risken
fördelas utifrån den i förbundsordningen redan beslutade kvotfördelningen.

Kommunalförbundet har behov av att höja borgenstaket från 100 miljoner
kronor till 250 miljoner kronor. Detta för att kunna genomföra den
investeringsplan som ligger under den perioden 2019-2022. Planen innehåller
bland annat byte av kärl i Gislaved, Gnosjö och Värnamo samt ombyggnation
av befintliga omlastningsstationer i Gislaved och Värnamo.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-10-24 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 316 (forts.)

Beslutsunderlag
SÅM- Tjänsteskrivelse, höjning av solidarisk borgen
SÅM - Investeringsbudget
SÅM- Bilaga 2 Regressavtal
Förbundsordning daterad den 20 januari 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2018
Kommunstyrelsen den 10 oktober 2018, § 290

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att såsom för egen skuld ingå solidarisk borgen för Kommunalförbundet
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM):s låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp (borgenstak) om 250 mnkr jämte därpå löpande ränta
och kostnader, samt

att borgensåtagande enligt ovan ska undertecknas av behöriga
firmatecknare.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

















Investeringar SÅM - 180827 Belopp i tkr

Investeringsobjekt
Budget
2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Summa
plan 2019-
2022

Gemensamma investeringar
Skrivbord, arbetsstol, sidobord, skåp och hurts, besöksstol till 11
arbetsplatser 275 0
Konferensbord + 8 stolar 51 0
Besökssoffa 15 0
Soffbord 2 0
Inköp av AV-utrustning 25 0
Nyanskaffning verksamhetssystem 500 0
Personec, upplägg nytt företag, inkl. arbetsmiljömodul mm 260 0
Uppstartskostnad utskriftsföretag 50 0
Upplägg i ekonomisystem 150 0
Övrigt, ospecificerat 120 0

0
Tillkommande 0
Inköp av inventarier, ospecificerat 500 500 500 500 2 000

0
Summa gemensamma 1 448 500 500 500 500 2 000

Gnosjö
Kärl (4 facks)  - aktiv 902 9 723 9 723
Nyteckning av kärl (4 facks), utöver 80% - aktiv 902 225 225 225 225 902
Kärl (4 facks) - fritid - aktiv 902 300 300
Matavfallspåsar 6 mån tillsammans med kärl ut,  4 per vecka och hushåll 77 77
Köra slam i Egen Regi ? 0 0
Lokaler. Renovering, inredning 50 250 300
Maskiner,  fordon 200 2 000 2 200



Räcke på ramp vid ÅVC  Gynnås o Nyhem 100 100 200
2 st FA-container 150 150
Passersystem ÅVC 400 400
Skyltar ÅVC- samma på alla ÅVC 150 150
Trädgårdstippar upprustning 200 200 100 100 600 Behöver strandskyddsdispens, uppmärksammats vid övergång till SÅM
Byte av huvudgrindar 60 0

bilkärra 20 0
vågprogram 20 0

byte  pelletskamin 30 0
Kompl arb veg tip 150 0
Ospecificerade investeringar, samt buffert mot övriga inv 250 250 250 250 250 1 000
Summa Gnosjö 530 11 226 1 625 575 2 575 16 002

0
Gislaved 0
Kärl (4 facks)  - aktiv 902 29 169 29 169
Nyteckning av kärl (4 facks), utöver 80% - aktiv 902 685 685 685 685 2 742
Kärl (4 facks) - fritid - aktiv 902 900 900
Matavfallspåsar 6 mån tillsammans med kärl ut,  4 per vecka och hushåll 278 278
Köra slam i Egen Regi ? 0 0
Lokaler. Renovering, inredning 150 100 250
Maskiner, redskap, fordon 750 750
Räcke på ramp vid ÅVC  Gislaved o Smål.stenar 100 100 200
Byggande av omlastningsstation + fickor Plan B 1 000 4 000 4 000 Ej byggt den optimala anläggningen, vill ha modell Värnamo, vad händer med regeringens nya beslut ?
Grind till anläggning avfall 100 0
2 st FA-container 150 150
Passersystem ÅVC 400 400
Trädgårdstippar upprustning 200 200 100 100 600
Spolplatta 500 500 1 000
Skyltar ÅVC- samma på alla ÅVC 150 150
Inköp av containers, Gislaved och Gnosjö Renhållningsavtalet 300 0
ÅVC Smålandsstenar - Upprustning/Nybyggnation 0 Fråga kommit från Maud på Miljöenheten
Ospecificerade investeringar, samt buffert mot övriga inv 400 400 400 400 400 1 600
Summa Gislaved 1 800 37 433 2 385 1 185 1 185 42 189



Värnamo
Kärl (4 facks)  - aktiv 902 30 142 30 142
Nyteckning av kärl (4 facks), utöver 80% - aktiv 902 700 700 700 2 101
Kärl (4 facks) - fritid - aktiv 902 1 550 1 550
Matavfallspåsar 6 mån tillsammans med kärl ut,  4 per vecka och hushåll 311 311
Köra slam i Egen Regi ? 0 0
Passersystem ÅVC 600 600
1 st FA-container 75 75
Byggande av omlastningsstation  Plan A 1 000 15 000 15 000
NY hjullastare 2 000 2 000
Inköp av containers - Renhållningsavtalet 300 300
Skyltar ÅVC- samma på alla ÅVC 225 225
Trädgårdstippar upprustning 200 200 100 100 600
Biokolsanläggning ? Söker pengar via Klimatklivit 5 000 5 000 10 000 Trädgårdstippar och hantering av materialet idag väldigt dyrt. Knyter koldioxiden till biokolen, som när det används går koldioxiden ner i jorden 

0
Mer personal,  omlastning mer omklädningsrum 500 500
Spolplatta 500 500 1 000
Maskinhall Stomsjö 3 500 3 500
Ny ÅVC, inkl dagvatten 10 000 10 000 20 000 40 000
Ospecificerade investeringar, samt buffert mot övriga inv 400 400 400 400 400 1 600
Summa Värnamo 1 400 64 703 17 400 26 200 1 200 109 503

0
Vaggeryd
Kärl (4 facks)  - aktiv 902 14 585 14 585
Nyteckning av kärl (4 facks), utöver 80% - aktiv 902 322 322 645
Kärl (4 facks) - fritid - aktiv 902 750 750
Köra slam i Egen Regi ? 0 0
Räcke på ramp vid ÅVC  Vaggeryd 100 100
Passersystem ÅVC 200 200
Skyltar ÅVC- samma på alla ÅVC 75 75
Trädgårdstippar upprustning 300 300 100 100 800 Bl.a brandskyddsmyndigheten, anmärkt på hanteringen på ÅVC bl.a felaktighantering bygga legoblock, sand lager m.m
Dagvattenhantering 500 500



Återbrukslokal 1 000 1 000
Inköp av containers - Renhållningsavtalet 150 150
Ospecificerade investeringar, samt buffert mot övriga inv 250 250 250 250 250 1 000
Summa Vaggeryd 250 1 225 17 235 672 672 19 804

Övrigt
Ospecificerade investeringar 0
Exempel : container, redskap till maskiner, staket, kommande projekt 0
IT, vågutrustning, rep av anläggning ex.vis L-stöd, arbetsmiljöåtgärder 0
dagvattenhantering, oljeavskiljare, inventering av anläggningar behövs 0
Summa övrigt 0 0 0 0 0 0

Totalsumma 5 428 115 086 39 146 29 133 6 133 189 499



Behöver strandskyddsdispens, uppmärksammats vid övergång till SÅM

Ej byggt den optimala anläggningen, vill ha modell Värnamo, vad händer med regeringens nya beslut ?

Fråga kommit från Maud på Miljöenheten



Trädgårdstippar och hantering av materialet idag väldigt dyrt. Knyter koldioxiden till biokolen, som när det används går koldioxiden ner i jorden 

Bl.a brandskyddsmyndigheten, anmärkt på hanteringen på ÅVC bl.a felaktighantering bygga legoblock, sand lager m.m



Förbundsordning för Samverkan Återvinning och Miljö 

1 § Namn och säte  

Kommunalförbundets namn är Samverkan Återvinning och Miljö. Förbundet har sitt 
kontor och säte i Vaggeryds kommun.  

2 § Medlemmar  

Medlemmar i förbundet är Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommun.  

3 § Bildande och verksamhetsstart  

Kommunalförbundet är bildat när samtliga medlemskommuner har fattat beslut om att 
bilda kommunalförbundet och att anta förbundsordningen. Kommunalförbundet ska 
starta sin renhållningsverksamhet enligt denna förbundsordning den 1 januari 2018. 

Dessförinnan, för perioden mellan den tidpunkt då samtliga medlemskommuner fattat 
beslut om att bilda kommunalförbundet och den 1 januari 2018, får förberedande 
åtgärder för kommunalförbundets kommande verksamhet företas av interimsdirektionen 
enligt 5 §. 

4 § Ändamål och uppgifter m.m.  

Kommunalförbundets ändamål är att bära det kommunala renhållningsansvaret inom 
medlemskommunerna och på så sätt bidra till en hållbar utveckling i regionen.  

Inom ramen för kommunalförbundets ändamål ska kommunalförbundet ansvara för 
medlemskommunernas strategiska planering av frågor som rör avfallshantering samt för 
bortskaffning eller återvinning av avfallet. Ansvaret gäller sådant hushållsavfall som faller 
inom ramen för det kommunala renhållningsansvaret enligt 15 kap miljöbalken, dvs. 
avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

Inom ramen för kommunalförbundets ansvar ligger även den myndighetsutövning som 
kommunerna är skyldiga att svara för enligt 15 kap miljöbalken, såvida inte 
kommunalförbundet och medlemskommunerna kommer överens om annat. Denna 
myndighetsutövning innefattar bland annat beslut om dispenser och uppehåll i 
avfallshämtning. Kommunalförbundet ansvarar även för den tillsyn enligt 26 kap 
miljöbalken och som avser bestämmelserna i 15 kap miljöbalken.  

När kommunalförbundet har hand om en angelägenhet som det finns bestämmelser om i 
en särskild författning, ska den författningens bestämmelser om kommuner gälla för 
kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet äger rätt att äga och förvalta fast egendom samt att äga, förvalta 
och leasa lös egendom. 

Inom ramen för den kommunala kompetensen och gällande lagstiftning får 
kommunalförbundet;  

• tillhandahålla tjänster som avser att samla in och behandla annat avfall än 
hushållsavfall  

• utföra andra uppgifter än ovan angivna åt medlemmarna 



• tillhandahålla tjänster som har samband med verksamhetsområdet till andra än 
medlemmarna om det sker på affärsmässiga grunder  

• verka utanför medlemmarnas geografiska områden om det gagnar 
kommunalförbundets verksamhet och därmed dess medlemmar  

Verksamheten ska; 

• bedrivas rationellt och resurseffektivt 

• sträva efter att uppnå nationella, regionala och lokala miljömål 

• bedrivas med hög service till kommunalförbundets kunder 

Kommunalförbundet ska aktivt; 

• arbeta för minskad uppkomst av avfall, ökad återanvändning och återvinning samt 
omhändertagande av matavfall som medför att miljö och klimat främjas 

• fortlöpande utveckla verksamheten 

• samarbeta med offentliga och privata aktörer 

• ansvara för kommunikation med kunder 

• vara engagerat i nationella och regionala sammanhang  

Kommunalförbundet ska med utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål 
ansvara för framtagande av gemensam renhållningsordning och renhållningstaxa. 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun fattar därefter beslut om antagande 
av taxan. 

5 § Organisation  

Kommunalförbundet är ett kommunalförbund med direktion. Förbundsdirektionen utgör 
enligt lag kommunalförbundets beslutande organ och är även förbundsstyrelse. 

För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen.  

Interimsdirektion får inrättas för tiden från den dagen samtliga medlemskommuners 
respektive kommunfullmäktige fattat beslut om att anta denna förbundsordning (laga 
kraft krävs ej) och minst två av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige fattat beslut 
som vunnit laga kraft om att utse totalt minst fyra (4) ledamöter till interimsdirektionen, till 
och med den 31 december 2017. Under denna tid ska det reglemente enligt bilaga 1, 
som gäller för förbundsdirektionen, även gälla för interimsdirektionen enligt vad som 
framgår av reglementet. 

Förbundsdirektionen  

Direktionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje medlem utser två 
ledamöter och två ersättare vardera. Av de två ledamöterna och två ersättarna som 
respektive medlem utser ska en ledamot och en ersättare utses från den politiska 
majoriteten och en ledamot och en ersättare utses från den politiska oppositionen. 
Ledamöter och ersättare utses av respektive medlems kommunfullmäktige. 



Direktionens ledamöter och ersättare väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då ordinarie val till fullmäktige ägt rum i medlemskommunerna.  

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och vice 
ordförande med 2 års uppdrag (delat under mandatperiod). Turordning för 
medlemskommunernas ledamöter att utses till ordförande och vice ordförande är 
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Detta innebär att ledamot från Gislaveds 
kommun inleder som ordförande och att ledamot från Gnosjö kommun inleder som vice 
ordförande och att valen därefter följer turordningen.  

Är direktionen enig kan turordningen frångås och ordförande och vice ordförande ändras 
under planperiod.  

När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska valet avse tiden från valets 
förrättande till och med den 1 januari året efter det år ordinarie val till fullmäktige ägt rum 
i medlemskommunerna.  

Ledamöterna måste vid val vara ledamot eller ersättare i förbundsmedlems fullmäktige 
och väljas bland dem som har rösträtt vid val till någon av förbundsmedlemmarnas 
fullmäktige. 

Interimsdirektionen 

Interimsdirektionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje medlem utser 
två ledamöter och två ersättare vardera. Av de två ledamöterna och två ersättarna som 
respektive medlem utser ska en ledamot och en ersättare utses från den politiska 
majoriteten och en ledamot och en ersättare utses från den politiska oppositionen. 
Ledamöter och ersättare utses av respektive medlems kommunfullmäktige. 

Interimsdirektionens beslutsförhet framgår av reglemente i bilaga 1 och ska gälla från 
den dagen interimsdirektionen har inrättats enligt 5 § tredje stycket. 

Interimsdirektionens ledamöter och ersättare väljs för den tid som interimsdirektionen 
inrättas. 

Interimsdirektionen väljer bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande. 
Interimsdirektionen ska även utse en förbundsdirektör som verkställande tjänsteman för 
den tid interimsdirektionen verkar. Interimsdirektionen kan även utse en vice 
förbundsdirektör. 

Interimsdirektionen har behörighet att ingå de avtal och vidta de åtgärder som erfordras 
för att kommunalförbundets verksamhet ska kunna starta den 1 januari 2018. Bland 
interimsdirektionens uppgifter ingår bland annat att upprätta budgetförslag, rekrytera 
personal och att ingå erforderliga avtal med medlemskommunerna. 

Interimsdirektionen får uppta lån i bank för finansieringen av kommunalförbundets 
verksamhet. För det fall interimsdirektionen upptar lån ska samtliga kommunmedlemmar 
gå i borgen för lånet och svara för detta enligt vad som beskrivs under 14 § Andel i 
tillgångar och skulder. 

  



Förbundsdirektör 

Direktionen ska utse en förbundsdirektör som verkställande tjänsteman. Direktionen kan 
även utse en vice förbundsdirektör.  

Förbundsdirektörens uppgifter och befogenheter ska regleras i särskild instruktion.  

Beredningsorgan 

Direktionen ska utse ett presidium, som har till syfte att förbereda ärenden inför 
förbundsdirektionens sammanträden. Direktionen får även utse sådana olika 
arbetsutskott för bestämda frågor som förbundsdirektionen anser nödvändiga.   

Presidiet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare.  

6 § Revisorer  

Kommunalförbundet ska ha två lekmannarevisorer. Dessa väljs av medlemmarna i 
rullande turordning där kommuner som inte innehar ordförande- och vice ordförandepost 
i direktionen innehar revisorsuppdragen. Vaggeryd och Värnamo inleder att välja en 
lekmannarevisor vardera.  

Lekmannarevisorer väljs för samma period som ordförande och vice ordförande (2 år). 
När val av lekmannarevisorer sker första gången ska valet avse tiden från valets 
förrättande till och med den 1 januari året efter det år ordinarie val till fullmäktige ägt rum 
i medlemskommunerna.  

Till stöd för revisionsarbetet ska lekmannarevisorerna ha en av kommunalförbundet 
upphandlad revisor.  

Revisorerna ska avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas 
fullmäktige.  

Revisorerna är skyldiga att på begäran från förtroendevalda revisorer i varje 
medlemskommun lämna upplysningar om kommunalförbundets angelägenheter och 
sådana juridiska personer som omfattas av 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) och till vilka kommunalförbundet enligt 3 kap. 16 a–18 b §§ kommunallagen 
lämnat över vården av en kommunal angelägenhet. 

7 § Initiativrätt  

Ärenden i direktionen får väckas av:  

• ledamot i direktionen  

• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen  

• förbundsdirektör eller vice förbundsdirektör (eller motsvarande position) 

8 § Närvarorätt m.m.  

Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har 
rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 



Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt. 

9 § Informationsskyldighet  

Medlemmarna har rätt till insyn i kommunalförbundet  

Kommunalförbundet ska hålla sina medlemmar väl informerade om kommunalförbundets 
verksamhet.  

Kommunalförbundet ska utan begäran informera medlemmarna om principiella ärenden 
eller ärenden av större vikt.  

Kommunalförbundet ska utan begäran överlämna de rapporter som kan erfordras för att 
medlemmarna ska få en tillfredsställande bild av kommunalförbundet. 

Omfattning och form för informationsskyldigheten ska i övrigt fastställas av 
medlemmarna i samråd med direktionen.  

10 § Tillkännagivanden  

Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga 
tillkännagivanden sker på kommunalförbundets officiella anslagstavla.  

För information ska dessutom motsvarande anslag ske på medlemskommunernas 
anslagstavlor.  

11 § Medgivanden från medlemskommuner 

Kommunalförbundet ska se till att kommunfullmäktige i medlemskommunerna får tillfälle 
att yttra sig innan kommunalförbundet fattar beslut i verksamheten som är av principiell 
art eller annars av större vikt.  

Kommunalförbundet ska erhålla medgivande från medlemskommunerna för att; 

• bilda bolag, 

• köpa eller sälja fastigheter,  

• köpa aktier eller andelar i företag eller, 

• teckna borgen 

Vad som i ovanstående stycken angetts om kommunalförbund gäller för såväl 
förbundsdirektionen som interimsdirektionen. 

12 § Kostnadsfördelning 

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska i första hand täckas av 
renhållningsavgifter fastställda av respektive medlems fullmäktige. Avgifter för andra 
tjänster fastställs av kommunalförbundet. 

Den del av verksamheten som omfattar andra tjänster än de tjänster som finansieras 
inom ramen för respektive medlems fastställda taxa för renhållningsavgifter ska vara 
avgiftsfinansierad enligt självkostnadsprincipen. 



Beslut om renhållningsordning, avfallstaxa och arvode till revisorer samt ledamöter och 
ersättare i förbunds- och interimsdirektionen ska ske i respektive medlemskommuns 
fullmäktige utifrån gemensamt fastställda principer. 

Kommunalförbundet får uppta lån eller leasing i bank eller hos annan juridisk person som 
erbjuder sådana tjänster, för det fall direktionen bedömer att sådan finansiering är 
nödvändig för att täcka kostnader inom ramen för kommunalförbundets verksamhet. 

För det fall kommunalförbundet upptar lån eller tecknar leasingavtal omfattande större 
värde än 1 miljon kronor enligt ovan och borgen krävs, ska samtliga kommunmedlemmar 
gå i borgen för lånet eller leasingavtalet och svara för detta enligt vad som beskrivs 
under 14 § Andel i tillgångar och skulder.  

13 § Budget och ekonomisk uppföljning 

Direktionens reglemente fastställer hur löpande rapportering och uppföljning av 
verksamheten ska ske.  

Direktionen ska årligen, senast vid april månads utgång, uppta samråd med 
förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser kring ett av direktionen upprättat förslag till 
budget. Förslaget ska i tillämpliga delar utformas i enlighet med intentionerna i 
förbundsmedlemmarnas regler för ekonomistyrning. Förbundsdirektionen fastställer 
därefter, senast vid utgången av november månad, kommunalförbundets budget för 
nästkommande verksamhetsår. Budgeten ska innehålla en investerings- och 
finansieringsplan för den kommande treårsperioden. 

Budgeten ska fastställas vid ett sammanträde som är offentligt. Vid sammanträdet har 
ledamot i respektive medlems fullmäktige rätt att yttra sig och ställa frågor om 
kommunalförbundets verksamhet. 

Sammanträdet ska tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst 1 vecka före 
sammanträdesdagen.  

Kommunalförbundets bokslut och verksamhetsberättelse ska lämnas till 
medlemskommunerna senast den 31 januari.  

Kommunalförbundet har att följa upp verksamhetens resultat vid två tillfällen under året, 
per den 30 april och per den 31 augusti. Utfallen ska delges respektive 
medlemskommuns kommunstyrelse. I de fall kommunerna har delårsbokslut vid annan 
tidpunkt än ovan, ska kommunalförbundet lämna efterfrågade uppgifter. 

14 § Andel i tillgångar och skulder 

Medlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder ska baseras på invånarantal 
enligt folkbokföringen i respektive medlemskommun per den 31 december 2016 
(kvotfördelning). 

Kvotfördelningen beräknas genom att antalet folkbokförda invånare för varje enskild 
medlemskommun divideras med det totala antalet folkbokförda invånare i samtliga 
medlemskommuner. Kvotdelen avrundas därefter till närmaste hela procenttal. Avrundad 
kvotdel används sedan för att beräkna de enskilda medlemskommunernas andel av 
kommunalförbundets tillgångar och skulder.   

Om medlemskommunerna tecknar borgen eller annan säkerhet för lån som upptagits av 
kommunalförbundet eller interimsdirektionen ska sådan borgen vara solidarisk gentemot 



kreditgivaren. Om borgensansvar utkrävs av någon av medlemskommunerna ska 
borgensansvaret därefter, medlemskommunerna sinsemellan, fördelas enligt 
motsvarande kvotfördelning som anges ovan, inklusive beräkning och avrundning av 
kvotdelar, för att beräkna respektive medlemskommuns borgensansvar. 

För det fall ett överklagande av kommunfullmäktiges beslut om antagande av denna 
förbundsordning skulle leda till att kommunalförbundet aldrig bildas, är 
medlemskommunerna överens om att denna paragraf om kvotdelning även ska gälla för 
interimsdirektionens uppburna kostnader från tiden interimsdirektionen inrättats till den 
dagen dom eller beslut beträffande överklagat beslut vunnit laga kraft. 

15 § Arvoden  

Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer ska utgå enligt 
arvodesbestämmelser som medlemskommunerna antar. 

Direktionen fastställer arvode till ordförande. 

16 § Inträde av ny medlem  

Direktionen ska behandla en eventuell ansökan om att bli medlem i kommunalförbundet 
och därvid yttra sig över ansökan och överlämna ärendet till respektive medlems 
fullmäktige för beslut. Direktionen ska i sitt yttrande föreslå andel och antal ledamöter för 
den nya medlemmen samt antal totala ledamöter och fördelning av dessa i den nya 
direktionen.  

Ny medlem har antagits när samtliga medlemmars fullmäktige biträtt ansökan och en ny 
förbundsordning fastställts.  

Vid ny medlemskommuns inträde ska överenskommelse och reglering träffas om andel i 
tillgångar och skulder samt eventuella övriga ekonomiska frågor. 

17 § Uppsägning och utträde  

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. En medlem i kommunalförbundet har rätt 
att utträda med iakttagande av tre års uppsägningstid räknat från den dag uppsägningen 
har kommit direktionen till handa.  

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den 
utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga 
förbundsmedlemmar.  

Den ekonomiska regleringen mellan kommunalförbundet och den utträdande 
medlemmen ska ske utifrån de andelar i kommunalförbundets tillgångar och skulder som 
följer av de grunder som anges i § 14. 

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemmar söka träffa överenskommelse om ny 
förbundsordning. 

Medlemskommunerna är överens om att vad som sägs här om uppsägning och utträde 
ska gälla redan från den dagen samtliga medlemskommuners respektive 
kommunfullmäktige fattat beslut om antagande av denna förbundsordning. 

18 § Likvidation och upplösning  



Kommunalförbundet ska omedelbart träda i likvidation vid medlems utträde, dvs. när 
uppsägningstiden är till ända, om kvarvarande medlemmar inte kan nå enighet om ny 
förbundsordning.  

Kommunalförbundet ska även träda i likvidation om medlemmarna är överens eller om 
det på grund av en eller flera medlemmars utträde inte längre är möjligt för 
kommunalförbundet att uppfylla sitt ändamål.  

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.  

Vid skifte av kommunalförbundets tillgångar fördelas utifrån respektive medlems andel 
enligt beräkningen i § 14, om inte medlemmarna är överens om en fördelning enligt 
andra principer.  

Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att förbundsmedlemmarnas möjligheter 
att återta de uppgifter som överlämnats till kommunalförbundet underlättas. 

När kommunalförbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning under hand, på offentlig auktion 
eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. Fortgår likvidationen över kalenderårsskifte, ska 
årsredovisning avges som vanligt. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge en 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna 
tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela 
likvidationstiden. Till slutredovisningen ska även fogas direktionens beslut om vilken av 
medlemmarna som ska överta och vårda de handlingar som hör till kommunalförbundets 
arkiv.  

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
medlemmarna. När så har skett är kommunalförbundet upplöst.  

19 § Tvister  

Tvist mellan kommunalförbundet och en eller flera medlemmar, ska i första hand avgöras 
genom förhandling mellan parterna. För det fall parterna inte kan nå en frivillig 
överenskommelse ska tvisten avgöras i allmän domstol, om parterna inte kommer 
överens om att hänskjuta tvisten till avgörande genom skiljedomsförfarande. 

20 § Ändringar i förbundsordningen  

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av 
medlemmarnas kommunfullmäktige. Beslutet är gällande när samtliga 
kommunmedlemmars beslut i kommunfullmäktige vunnit laga kraft. 
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Antagande av fördjupning av översiktsplanen, FÖP, för
Smålandsstenar/Skeppshult

Ärendebeskrivning

Enligt Plan- och bygglagen är varje kommun skyldig att ha en gällande
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta, dess mark- och
vattenanvändning, hur det påverkar miljön samt beaktande av människors hälsa
och säkerhet. Översiktsplanen är ett vägledande dokument för planeringen och
utvecklingen av kommunen. En fördjupad plan kan göras för valda delar i
kommunen och görs vid behov för att lösa mer detaljerade frågor. I
Smålandsstenar/Skeppshult gäller den fördjupade översiktsplanen som antogs
1999.

I ÖP16 framgår det att Smålandsstenar/Skeppshult ska samplaneras.
Smålandsstenar karaktäriseras av fler större industrier som också är
moderbolag i större koncerner. Orten fungerar som ett undercentrum för den
södra delen av kommunen. Avståndet mellan Smålandsstenar och Skeppshult
har krympt allt eftersom Södra Industriområdet har vuxit söderut.

Förutom att industrin i Smålandsstenar växer och påverkar andra faktorer,
såsom brist på bostäder, dagvattenhantering, rekreationsområden,
kommunikationer, infrastruktur sker samtidigt en omorganisation av skolan i
kommunen. Nordinområdet utökas med både bostäder och ny skola. Detta
medför nya behov som behöver utredas ur ett planeringsperspektiv vilket ger
upphov till att revidera fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och
Skeppshult.

Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbetet med en ny
fördjupad översiktsplan av Smålandsstenar/Skeppshult när ÖP 16 antogs. I den
fördjupade översiktsplanen kommer ett antal områden att fördjupas i, vilket är
följande:

· Hur skapar vi fler bostäder?
· Hur utvecklar vi tillsammans ett rikt näringsliv och tillgång till

verksamhetsmark?
· Hur bygger vi en hållbar infrastruktur?
· Hur utvecklar vi ett fortsatt attraktivt centrum med olika

servicefunktioner?

Under tiden 2 maj 2017 - 2 juli 2017 var förslaget för den fördjupade

översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult utställd i Torghuset i

Smålandsstenar, kommunhuset och publicerad på kommunens webbplats.

Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering

om samrådet med inbjudan till samrådsmöte gjordes i ortstidningarna. Utifrån

yttranden som inkom under denna tid upprättades en samrådsredogörelse och

planförslaget reviderades.

Den 18 maj 2018 beslutade kommunstyrelsen allmänna utskott att låta ställa ut

förslaget till fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult för

granskning. Myndigheter och berörda informerades skriftligen och annonsering

om granskning gjordes i ortstidningarna.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 333 (forts.)

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult har

varit utställd för granskning under tiden 17 maj - 12 juli 2018. Utifrån

synpunkterna som har inkommit under denna tid sammanställdes yttrandena i

ett granskningsutlåtande och planhandling och kartor har bearbetats.

Den 24 oktober och 7 november 2018 kommer kommunstyrelsen behandla
planförslaget och sedan föreslå kommunfullmäktige om antagande.

Beslutsunderlag
Handling fördjupad översiktsplan Smålandsstenar och Skeppshult daterad 5
oktober 2018
Granskningsutlåtande daterad 5 oktober 2018
Markanvändningskarta daterad 5 oktober 2018
Strategikarta daterad 5 oktober 2018
Hänsynskarta daterad 5 oktober 2018
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 oktober 2018
Kommunstyrelsen den 24 oktober 2018, § 310

Yrkande
Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie-Louise Dinäss (S) och Håkan
Josefsson (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta fördjupning av översiktsplanen, FÖP, för Smålandsstenar/Skeppshult.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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1.1.1 Vad är en fördjupad 
översiktsplan?
Varje kommun ska ha en aktuell kommunomfat-
tande översiktsplan som beskriver kommunens 
tänkta utveckling av den fysiska miljön gällande 
mark, vatten och bebyggelse. I Gislaveds kom-
mun gäller ÖP16 som antogs 2016.

En fördjupad översiktsplan, FÖP, är en fördjup-
ning av den kommuntäckande översiktsplanen. 
En fördjupning eller tillägg kan göras på ett 
geografiskt avgränsat område eller avgränsat 
ämnesområde där det behövs en djupare detal-
jeringsgrad.

Den här fördjupningen för Smålandsstenar och 
Skeppshult kommer, efter antagande i kommun-
fullmäktige, att ersätta den tidigare fördjupningen 
som antogs 1999.

1.1.2 Planprocess 
-FÖP Smålandsstenar och 
Skeppshult
Planprocessen styrs av plan- och bygglagen 
(2010:900). Lagen reglerar hur kommunen ska 
ta fram en översiktsplan eller en fördjupning av 
översiktplanen. Bilden nedan beskriver schema-
tiskt de olika stegen.

Syfte och avgränsning
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för 
Smålandsstenar och Skeppshult är att på en mer 
detaljerad nivå än den gällande översiktsplanen 
(ÖP16), beskriva och föreslå lösningar på de pro-

blemställningar som finns för en fortsatt hållbar 
bebyggelse- och samhällsutveckling i Smålands-
stenar och Skeppshult.

Den fördjupade översiktsplanen anger inriktning-
en för utvecklingen, liksom ÖP16, fram till 2030. 
Den geografiska avgränsningen är Smålandsste-
nar och Skeppshult samhälle med närområde 
och kan utläsas på plankarta 3.

Dialoger och samråd
I ett inledande skede av planprocessen hölls 
dialoger med samhällsföreningen och näringslivs-
föreningen i Smålandsstenar samt med politiker 
i kommunstyrelsens allmänna utskott. Syftet var 
att fånga in viktiga frågor och diskussionerna 
mynnade i några viktiga frågeställningar sam-
manfattade nedan:

• Områden för attraktiva bostäder nära Nis-
san och på landsbygden kring Fållinge och 
Svenshult.

• Samla bebyggelsen för att tillgängliggöra 
centrum för fler bland annat genom förtät-
ning. 

• Utveckla rekreationsmöjligheterna genom att 
ta vara på grönskan inne i orterna.

• Utveckla väg 26 som en resurs för orterna 
och minska på barriäreffekten.

• Möjliggöra för fortsatt näringslivsutveckling.

Detta har tillsammans med förutsättningarna och 
tidigare beslut och underlag varit vägledande vid 
framtagandet av planen. 

1.1 Bakgrund

Framtagande 
av planförslag Samråd Granskning

Antagande 
av plan

FIGUR 1 De fyra stegen i planprocessen för översiktsplanering. Hur processen ska se ut styrs i Plan- och bygglagen 
(2010:900)
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1.1.3 Sammanfattning av 
planen
Smålandsstenar och Skeppshult är två tätorter 
i södra delen av kommunen och utgör en port 
in i kommunen söderifrån längs med väg 26, ån 
Nissan och järnvägen. 

Skeppshult har ca 350 invånare och Smålands-
stenar ca 4550 invånare (2015). Utvecklingen går 
framåt och både befolkning och näringsliv växer. 
Närheten till grannregioner, vackra landskap 
längs med Nissan och på landsbygden samt 
regional infrastruktur ger goda förutsättningar för 
fortsatt positiv och hållbar utveckling för de båda 
orterna. 

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) syftar till 
att ge ramarna för bebyggelsens utveckling och 
markanvändning de närmaste 10-15 åren, fram 
till år 2030, i Smålandsstenar och Skeppshult. 
Den grundar sig på den kommunomfattande 
översiktsplanen ÖP16, andra kommunala beslut 
samt nationella och regionala mål. I samband 
med det inledande arbetet pekades fyra fokus-
områden ut som prioriterade för just Smålands-
stenar och Skeppshult:

1. Bebyggelsestruktur - bebyggslesutveckling, 
förtätning, mötesplatser

2. Bostadsbrist och attraktiva boendemiljöer

3. Infrastruktur - Väg 26 och 153 riksintresse 
och barrärer

4. Näringslivet växer -möjliggöra utveckling och 
minska intressekonflikter

5. Kvalitativ livsmiljö

6. Jorbrukslandskapet

7. Möta och motverka klimatförändringarna

Sammantaget föreslås fem nya områden för 
utveckling av bostäder. Två ligger i utkanten av 

västra Smålandsstenar, ett i nordöstra Små-
landsstenar, ett område för förtätning av cen-
trala Smålandsstenar samt ett mindre område 
i centrala Skeppshult, områdena är numrerade 
från B1-B5.

Nya verksamhetsområden föreslås i södra Små-
landsstenar vid befintligt industriområde samt i 
västra Smålandsstenar och i västra Skeppshult. 
Utöver det föreslås två utredningsområden för 
verksamheter, ett i västra Skeppshult och ett i 
Fållinge öster om Smålandsstenar. 

Tre utvecklingsområden för infrastruktur föreslås, 
två för nya vägdragningar, en i väst och en i öst, 
samt ett område för omlastningsterminal och 
stickspår. Vägdragningarna är i huvudsak till för 
att minska den tunga trafiken genom Smålands-
stenars centrum samt öka framkomligheten. 
Stickspåret syftar till att ge möjlighet att öka an-
delen transporter på järnväg och minska andelen 
transporter med lastbil.

Utöver ovan nämnda områden, finns även flera 
nya utpekade ytor för nya grönområden, nytt 
område för fritidsanläggning, buffertzoner, rikt-
linjeområden för ”särskilt bevarandevärde” och 
riktlinjeområde för ”möjlighet att pröva enstaka ny 
bebyggelse”.
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Planen består av tre plankartor och en planhand-
ling, samt ett granskningsutlåtande. 

1.3.1 Plankartor
Plankarta 1 -beskriver övergripande utvecklings-
strategier analyserat utifrån dagens och framtida 
förutsättningar.

Plankarta 2 -beskriver hänsyns- och riktlinjeom-
råden.

Plankarta 3 -beskriver markanvändningen som 
den är tänkt att utvecklas fram till 2030. Kartan 
ska läsas tillsammans med planhandlingen och 
med övriga två kartor.

1.3.2 Planhandling
Planhandlingen är uppdelad i fem olika avsnitt.

Avsnitt 1- Inledning 

I detta avsnitt läser du nu.

Avsnitt 2- Strategier, mål och 
särskilda intressen
Beskriver de övergripande planeringsinriktning-
arna samt särskilda intressen (riksintressen och 
miljökvalitetsnormer) och riktlinjer, som också kan 
utläsas i plankarta 1 och 2. 

Avsnitt 3- Förutsättningar
Allt som beskrivs i detta avsnitt beskriver nuläget 
som är utgångsläget tillsammans med strategier, 
mål och särskilda intressen.

Avsnitt 4- Planbeskrivning
I avsnitt 4 beskrivs planen och de olika riktlinje-
områden för mark- och vattenanvändning som 
visas i plankarta 3. Här visas utvecklingsinrikt-
ningen inom olika områden.

Avsnitt 5- 
Miljökonsekvensbeskrivning
I avsnitt 5 redogörs för planens miljökonsekven-
ser, då avses konsekvenserna av planen.

1.3 Läsanvisning

Strategi

Hänsyn

Mark- och vattenanvändning

Planhandling
Gransknings-
utlåtande

Cykel koppling

Expansion bostäder

Grön koppling

Samla bebyggelse

Nod

Kärna

Verksamhet

PLANKARTA 1
STRATEGIKARTA

150 m avstånd Rv.26, väg 153,  väg 576  

150 m avstånd Järnväg

Vattenskyddsområde

Strandskyddsområde

Flygfält

Gislaveds Kommun
Jönköpings län

PLANKARTA 2
HÄNSYNSKARTA

Fördjupad översiktplan ”FÖP” 
för Smålandsstenar och Skeppshult

Gislaveds Kommun
Jönköpings län

Rv
.2

6
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PLANKARTA 3

Utveckling centrum

Utveckling verksamhet

Park, grönyta

Planområdesgräns

Möjlighet att pröva
ny enstaka bebyggelse

Särskilt bevarandevärde

Sport och fritidsanläggning

Service,handel

Utveckling bostäder, offentlig service

Utredningsområde för terminal och stickspår

Utredningsområde för verksamhet

Utredningsområde för väg

Planerad sträckning förbifart

Halmstad-Nässjö järnväg

Buffer

LIS-område

MARK-OCH VATTENANVÄNDNING

Väg 153
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sjö
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Väg 153Väg 15

F1

U2

U1

V2

V3

V3

V1

V1

B2

B2

B3

B4

B3

B5

B3

B1

I1

I2

I2

I2

I3

G4

G5

G2

G3

G1
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2. 
STRATEGIER, MÅL 
OCH SÄRSKILDA 
INTRESSEN
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2.1.1 Kommunens 
översiktsplan, ÖP16
Översiktplanen ÖP16 utgår från kommunens 
vision och fokuserar på kommunens viktigaste 
utvecklingsfrågor som är att möjliggöra:
-Rikt näringsliv
-Bredare utbildningsmöjligheter
-Utbyggd och förstärkt infrastruktur
-Fler och attraktiva bostäder
-Inkluderande samhälle

Smålandsstenar och Skeppshult tillhör utveck-
lingsområde ”Nissandalen” som sträcker sig ver-
tikalt genom kommunen kring Nissan och riksväg 
26. Särskilt fokus för utvecklingen i området är 
att 

• Öka tillgängligheten och rörligheten längs 
med väg 26 och Nissan.

• Smålandsstenar och Skepphult är välkomst-
porten in i kommunen söderifrån.

Delstrategier är att koppla besöksnäringen till 
industri- och vattenmiljöerna samt att bygga en 
förbifart öster om Smålandstenar och Skepps-
hult. Två LIS-områden finns inom område för 
fördjupningen, ett vid Hörsjön avseende utveck-
ling av rekreation och friluftsliv och ett i Skepp-
hult, längs med Nissan avseende utveckling av 
bostäder och verksamheter.

2.1.2 Agenda 2030 
Agenda 2030 är FN:s nya globala utvecklingsag-
enda som består av 17 mål för hållbar utveckling 
och ersätter de tidigare Milleniemålen och Agen-
da 21. Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom 
och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheter-
na för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för 
alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varak-
tigt skydd för planeten och dess naturresurser. 

Mål 11 ”Hållbara städer och samhällen” fungerar 
som vägledning i den fysiska planeringen, men 
ska ses i helhet tillsammans med övriga 16 mål.

2.1.3 Sveriges miljömål
Sveriges miljömål är nationella miljöpolitiska mål 
och består av miljökvalitetsmål, ett övergripande 
generationsmål och etappmål. 

Syftet är att de stora miljöproblemen ska vara 
lösta till år 2020. För den fysiska planeringen ger 
flera av målen och dess uppföljningen vägled-
ning. Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” tar 
ett samlat grepp kring miljöfrågorna kopplade till 
utveckling av bebyggelse, infrastruktur och ett 
framtida hållbart samhälle.

2.1.4 RUS -Regional 
utvecklingsstrategi i 
Jönköpings län
Den regionala utvecklingsstretagin syftar till att 
ha en gemensam strategi för att möta framtidens 
utmaningar och samtidigt nå en hållbar tillväxt.

Visionen är att region Jönköping år 2025 är en 
av Europas ledande tillväxtregioner. För att nå dit 
har strategin två övergripande målområden:

• Näringsliv -regionen är en konkurrenskraftig 
industriregion och har ett breddat näringsliv 
med betoning på kunskapsintensiva företag.

• Livsmiljö -i regionen finns en global livsmiljö 
som präglas av ekologiskt, socialt och kultu-
rellt ansvarstagande.

2.1 Beslutade mål, planer och strategier

LÄS MER: 
Gislaveds kommuns översiktsplan, ÖP16
Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar 
utveckling, Regeringskansliet
www.sverigesmiljömal.se
RUS -Regional utvecklingsstrategi för region 
Jönköping >>2025
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förutsättningar för en bra tätortsmiljö utan för 
mycket hälso- och olycksrisker som följd av en 
tungt trafikerad väg.

Inriktningar för utveckling av väg 26:
• Öka tillgängligheten och rörligheten längs 

med väg 26 och Nissan.

• Utveckla väg 26 som en resurs för orterna 
och minska dess barriäreffekt.

2.2.3 Näringslivet växer
I Smålandsstenar och Skeppshult finns några av 
de största företagen i kommunen samt många 
mindre. Det starka näringslivet är viktigt ur ett 
sysselsättningsperspektiv och för att människor 
ska kunna bo och leva i kommunen men också 
för att företagskulturen ska kunna fortsätta att 
leva och utvecklas både lokalt och regionalt. 
Regionen har bland annat som mål att bredda 
näringlivet och öka andelen kunskapsintensiva 
företag.

Utmaningarna med mycket företagande ger sig 
till känna i båda orter där det främst handlar om 
tillverkningsindustri som ofta kräver stora ytor. En 
del verksamheter har expanderat i sitt ursprung-
liga läge där de med tiden omringat eller blivit 
omringade av annan bebyggelse eller på annat 
sätt ligger olämpligt lokaliserade ur miljö- eller 
hälsoskyddssynpunkt. 

Inriktningar för utveckling:
• Möjliggöra för fortsatt näringslivsutveckling i 

lämpliga utvecklingsområden.

• Minska påverkan av dåligt lokaliserade 
verksamheter. Det kan t ex handla om visuell 
påverkan, trafiksäkerhet, bullerpåverkan eller 
miljöpåverkan. 

• Möjliggöra omlokalisering av olämpligt lokali-
serade verksamheter. 

• Utveckla möjligheterna till kompetensförsörj-
ning genom bättre kommunikationer och nya 
områden för bostadsutveckling.

2.2.1 Bebyggelsestruktur
Bebyggelsestrukturen kommer att fortsätta ha 
sina utsträckta karaktärer, men med möjlighet till 
tätare  och mer samlat kring centrum av Små-
landsstenar och något större bostadsområden 
i Skeppshult. Verksamhetsområdena kommer 
sannolikt vara det som ytmässigt växer mest.

Bebyggelsen bör hellre samlas än spridas för 
att öka tillgången till mötesplatser, service och 
kommunikationer. Det gör också att korta resor 
med bil inom orterna kan minska för att främja en 
säkrare trafikmiljö för gående och cyklister och 
minska på koldioxidutsläppen.

Inriktningar för utveckling av bebyggelsestruktu-
ren:
• Samla bebyggelsen för att tillgängliggöra 

centrum för fler genom förtätning. 

• Den tekniska infrastrukturen kan användas 
mer effektivt.

• Mer blandad bebyggelse och fler mötesplat-
ser som bidrar till minskad segregation.

2.2.2 Väg 26 och 153 barriär 
och riksintresse
Smålandsstenar och Skepphult är välkomstpor-
ten in i kommunen söderifrån. Väg 26 och 153 
fungerar som viktiga kommunikationsstråk både 
för de boende i området och för förbipasseran-
de. Trafikerade vägar tillför liv och rörelse men är 
också barriärer för att gående och cyklister ska 
kunna röra sig fritt. Vägar inne i tätorter innebär 
trafikfara särskilt för barn, unga och äldre som 
ofta går till fots eller cyklar. Trafik orsakar också 
buller i närliggande bostäder och rekreationsmil-
jöer. Buller är skadligt för hälsan, i vilken omfatt-
ning och på vilket sätt beror på vad det är för typ 
av buller och hur en utsätts för det. 

Väg 26 är av riksintresse där framkomlighet och 
tillgänglighet ska prioriteras. Inget tyder i nulä-
get på att trafikmängden på vägen kommer att 
minska. Det är en utmaning att samtidigt skapa 

2.2 Utmaningar och inriktningar för utvecklingen 
fram till 2030
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• Höja tillgängligheten till omkringliggande 
central service, natur-, fritids-, och friluftslivs-
områden och särskilda stråk inom orterna. 
Till exempel idrottsplatser, Hörsjöområdet, 
landsbygden i Fållinge och Häradsvägen.

2.2.6 Jordbrukslandskapet
Jordbrukslandskapet är viktigt för produktion av 
råvaror, för biologisk mångfald och som livsmil-
jö. Den tätortsnära jordbruksområdena riskerar 
att exploateras på ett sätt som förstör värdena. 
Många av de tätortnära jordbrukslandskapet har 
också varit brukade i långa tider och är därför ett 
levande kulturarv.

Inriktningar för utveckling:
• Värna de tätortsnära jordbrukslandskapen så 

att det fortsatt går att bedriva jordbruk.

• Tillgängliggöra jordbrukslandskapets kultur-
värden.

2.2.7 Möta och motverka 
klimatförändringarna
Översiktplaneringen kan genom att påverka sam-
hällets fysiska struktur skapa förutsättningar och 
möjliggöra minskade utsläpp av växthusgaser. 
På samma sätt är den ett viktigt verktyg för att 
kunna planera och anpassa vår fysiska miljö så 
att vi kan hantera konsekvenserna av ett föränd-
rat klimat och därmed minska riskerna för skador 
på människa och miljö. 

Klimatprognoserna visar att risken för värmeböl-
jor, höga vattenflöden, häftiga skyfall och extre-
ma väderhändelser kommer att öka generellt. 
Grundvattentäkterna längs med Nissandalen är 
viktiga resurser för framtida uttag av dricksvatten, 
behovet kommer öka vid ihållande torka.

I Smålandsstenar specifikt är problemen främst 
kopplade till översvämning, både vid skyfall och 
höga flöden i Nissan. Därför är det viktigt att se 
på helheten av den vattenhållande förmågan 

2.2.4 Bostadsbrist och 
attraktiva boendemiljöer 
Bostadsbristen är närvarande i Smålandsstenar 
som i så många andra orter i landet, samtidigt 
finns en efterfrågan på mer attraktiva boende-
miljöer. Vy över Nissan och tätortsnära lands-
bygdsområden vid Fållinge och Svenshult anses 
attraktiva. Nissan är ett meandrande värdefullt 
vattendrag där bostadsutveckling i de tätortsnä-
ra områdena i Smålandsstenar och Skeppshult 
begränsas av etablerade industri- och verksam-
hetsområden. Fållinge och Svenshult uppskattas 
för sin lantliga karaktär och de vackra vyerna, 
samtidigt som där finns värdefull jordbruksmark 
och natur- och kulturmiljövärden. Det begränsar 
möjligheten till mängden utbyggnad för att inte 
förlora värdena.

Inriktningar för utveckling:
• Varsam utveckling för attraktiva bostäder 

nära Nissan och på landsbygden kring Fål-
linge och Svenshult.

• Skapa möjlighet till attraktiva centrumnära 
boenden.

2.2.5 Kvalitativ livsmiljö
Smålandsstenar och Skeppshult omges av na-
tur- och kulturlandskap, i Smålandsstenar finns 
en levande centrumkärna med handel- och servi-
ceutbud och avstånden är relativt korta. Det finns 
däremot en del barriärer, till exempel väg 26 samt 
stora områden med industrier som kan göra det 
svårt att komma fram i vissa områden. 

Grönska är viktigt för människors välbefinnande 
och därför är det viktigt med parker, stadsträd 
och grönytor i tätorter. Prydnadsväxter och 
mindre parker och grönområden är få i centrala 
Smålandsstenar.

Inriktningar för utveckling:
• Utveckla rekreationsmöjligheterna genom att 

ta vara på och höja kvalitén på grönskan inne 
i orterna. Fokus på kvalitet kan kompensera 
brist på plats.
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både i och runt Smålandsstenar. Men också att 
på sikt omlokalisera bebyggelse där konsekven-
serna och riskerna av översämning blir för stora.

I områden med tät bebyggelse riskerar värme-
böljor förvärras på grund av hårdgjorda ytor som 
asfalt, betong och huskroppar som både lagrar 
värme och stoppar luftflöden.

Inriktningar för utveckling:
• Planera in ytor som möjliggör dagvattenhan-

tering vid utveckling av bebyggelsen. 

• Öka andelen träd och grönska i tätbebyggda 
områden.

• Planera utifrån ett utökat hänsynstagande av 
grundvattentäkterna.

LÄS MER: 
Klimatunderlag, ÖP16
Näringsliv underlag ÖP16
Byggande underlag ÖP16
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utsättningar för att kunna klimatanpassa ny 
och befintlig bebyggelse.

• Tillgodose det riksintresse för kommunikatio-
ner som väg 26 utgör och samtidigt förbättra 
livsmiljön inom tätorterna.

• Främja att miljökvalitetsnormerna uppnås och 
inte försämras.

2.3.2 Skydds- och 
riktlinjeområden
Vattentäkt och skyddsområdet i 
Smålandsstenar
Till vattentäkten finns ett inre och ett yttre 
skyddsområde med föreskrifter från 1993. 

Enligt den riskanalys som genomförts för vatten-
täkten så utgörs den största risken av trafik på 
väg 26 som passerar rakt igenom vattenskydds-
området. Olyckor med läckage av drivmedel eller 
andra kemikalier i området riskerar att sprida sig 
till och i vattentäkten eftersom infiltrationshastig-
heten är hög. Det finns ett stort behov av skydd-
såtgärder längs vägen för att säkra vattentäkten. 
Andra risker för vattenkvaliteten är förekomst av 
misstänkt förorenade områden inom skyddsom-
rådet samt påverkan från dagvatten.   

Strandskydd 
Strandskyddet gäller vid alla stränder längs med 
hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige oavsett 
status eller användningsområde. I Smålandsste-
nar och Skeppshult gäller strandskyddet längs 
med Nissan och dess korvsjöar samt runt Hör-
sjön. Strandskyddet sträcker sig 100 meter från 
strandkanten både upp på land och ut i vattnet, 
och innebär att det är förbjudet att utföra vissa 
åtgärder som till exempel att uppföra nya bygg-
nader inom strandskyddsområdet. 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt tillgo-
dose tillgången på stränder för allmänheten och 
för att bevara goda livsvillkor för växter och djur. 
Stränder är särskilt viktiga ur ekologisk synpunkt 

2.3.1 Allmänna intressen och 
särskild hänsyn i planeringen
Planeringen ska främja en hållbar samhällsut-
veckling och ska därför belysa och ta hänsyn till 
olika intressen, värden och risker. Dessa kallas i 
plan- och bygglagen för ”allmänna intressen”.

I planeringen ska relevanta avväganden göras 
mellan olika allmänna intressen och en över-
siktsplan (eller fördjupning) ska vara vägledande i 
dessa frågor.

Särskilt relevanta frågor för Smålandsstenar och 
Skeppshult är hur vi i den fysiska planeringen kan 
skapa förutsättningar att:

• Tillgängliggöra och tillgodose bevarande 
av natur- och kulturmiljöer och bebyggelse 
med högt kulturvärde. 

• Tillgodose behovet av bostäder och en god 
livsmiljö samtidigt som verksamheter kan 
utvecklas.

• Tillgodose förutsättningar för tillväxt av nä-
ringslivet. Främst markanspråk och där ex-
pansion av verksamheter kommer i minsta 
möjliga konflikt med andra intressen såsom 
en god livsmiljö och bostäder.

• Utveckla och säkerställa rekreation inom 
och i närhet till bebyggelse.

• Säkerställa jordbrukslandskapens värde 
och möjligheterna till skogsbruk i motsats 
till utveckling av bebyggelse.

• Hantera vattenskyddsområdet i norra 
Smålandsstenar för skydd och tillgodose 
kraven vid utveckling av bebyggelse och 
infrastruktur. 

• Hantera de ökade översvämningsrisker 
som väntas till följd av klimatförändringar.

• Minska på klimatutsläppen och skapa för-

2.3 Allmänna intressen och särskild hänsyn
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Gislaved och Jönköping. Dessutom har vägen en 
viktig funktion för långväga transporter för regio-
nal trafik men även för lokal trafik inom tätorten.

Inom Gislaveds kommun förekommer fler vilt-
olyckor än genomsnittet. Inom kommunens 
gränser finns inga viltstängsel längs med väg 
26, vilket sannolikt är en bidragande faktor. 
Inom Smålandsstenar och Skeppshult finns ett 
stort antal korsningar och anslutningar utmed 
sträckan. På större delen av sträckan är högsta 
tillåtna hastighet 80 km/tim. I Smålandsstenar 
är hastigheten idag reglerad till 60 km/h i anslut-
ningspunkter, längre in i orten är det 40 km/h och 
utanför tätörten 80 km/h. 

Influensområde för luftrum, MSA 
Haghults övningsflygplats
Haghults övningsflygplats, som ligger i Värna-
mo kommun och Vaggeryd kommun, har ett 
MSA-område (MSA står för Minimum Sector 
Altitude och kan översättas till ”lägsta sektors-
höjd”) som sträcker sig in i nordöstra Smålands-
stenar. Flygplatsen är klassat som riksintresse för 
försvaret eftersom att det finns få övningsflygplat-
ser i landet. Inom MSA-området sätts en lägsta 
flyghöjd baserat på högsta objekt för flygsäker-
heten och därför är byggandshöjder inom MSA 
området viktiga att bevaka för att flygsäkerheten 
inte ska försämras.

Alla ärenden gällande höga objekt över 20 meter 
utanför sammanhållen bebyggelse eller högre än 
45 meter inom sammanhållen bebyggelse ska 
remitteras till Försvarsmakten. Samrådskravet 
gäller i hela landet och inte bara inom influens-
området.

eftersom de ger förutsättningar för många olika 
livsmiljöer och fungerar som passager i landska-
pet. Med allmänhetens tillgång menas att alla ska 
ha möjlighet att ta sig till och färdas längs med 
stränder, inte bara de som äger mark eller bor 
där, för till exempel rekreations- och friluftsända-
mål. 

Transportleder för farligt gods
Väg 26 och väg 153 är rekommenderade väg-
ar för transport av farligt gods. Enligt RIKTSAM 
(riktlinjer för riskhänsyn vid samhällsplanering) bör 
risker identifieras och beskrivas med stöd av en 
riskanalys för nyexploatering inom 150 meter från 
transportled av farligt gods. 

Ingen nyexploatering bör ske inom 30 meter och 
enbart industri, lager och bilservice bör tillåtas 
inom 30-70 meters avstånd. Inom länet finns 
dock en överenskommelse om att det rekom-
menderade minsta avståndet till ny bebyggelse 
är 20 meter inom tätort med hastighet 30-60 
km/h, vilket gäller både Smålandsstenar och 
Skeppshult. Riskerna ska dock alltid utredas. 
Inom 70-150 meter kan småhus, centrum, kon-
tor och idrottsanläggning utan åskådare byggas.

Vård, skola, flerbostadshus eller hotell/konferens-
lokaler bör generellt placeras minst 150 meter 
från farligt godsled/järnväg. Vid placering av 
dessa verksamheter närmare än 150 meter bör 
en detaljerad riskbedömning tas fram. 

2.3.3 Riksintressen
Riksväg 26
Väg 26 är klassad som riksintresse, och sträcker 
sig mellan Halmstad och Jönköping och Kristi-
nehamn till Mora. Sträckan är en viktig del och 
länk för regional och lokal pendlingsväg (arbets-
pendling och studiependling) mellan Halmstad, 

Riksintresse Bevakar intresset Intresseområden
Riksväg 26 Trafikverket Framkomlighet, säkerhet, standard
MSA-område, Haghults
övningsflygplats

Försvarsmakten Att verksamhet kan fortsätta utan
försämrade möjligheter.
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för att upprätta miljökvalitetsnormer och kommu-
ner och myndigheter ansvarar för att de följs.

Luftkvalitet
I Smålandstenar görs modelleringar på Södra 
Nissastigen i gatuavsnittet mellan Göstas Rondell 
och Parkgatan för partiklar (PM10), kvävedioxid 
och bensen för att se hur riktvärden för miljökva-
litetsnormer följs. Inga miljökvalitetsnormer eller 
varningsnivåer överskrids hittills i modelleringarna 
och halterna ligger enligt modelleringarna under 
de målnivåer som anges för det nationella mil-
jömålet Frisk Luft. 

Vatten
Smålandsstenar- Skeppshultsområdet berörs 
i första hand av ytvattenförekomsten Nissan, 
avsnittet Träppjaån-Lillån, samt grundvattenföre-
komsterna Hulugård-Risamossen och Skepps-
hult-Långaryd. Inom grundvattenförekomsten 
Hulugård-Risamossen finns Smålandsstenars 
vattentäkt.  

Nissan
Nissan har måttlig ekologisk status i avsnittet vid 
Smålandsstenar och Skeppshult och uppfyller 
därmed inte miljökvalitetsnormen om god eko-
logisk status. Ån uppfyller heller inte normen om 
god kemisk status men i detta fall så handlar det 
om den påverkan av kvicksilver och där svenska 
vatten generellt inte anses uppfylla normen.  

De främsta orsakerna till att god ekologisk status 
inte uppfylls är att det finns vandringshinder i 
vattendraget. Dammarna vid Ågårdsfors och 
Bölaryd utgör definitiva vandringshinder.  

2.3.4 Mellankommunala 
intressen
Angränsande kommuner vad gäller intresset för 
järnväg består av Halmstad-Nässjöbanan som 
byggdes redan på 1860-talet. Hylte kommun 
ligger söder om Smålandsstenar och Skeppshult 
och hållplatserna Landeryd, Kinnared och Torup 
ligger närmast efter Smålandsstenar men i Hylte 
kommun med slutdestination Halmstad. Den 
passerar sex kommuner. 

Väg 26 ingår i det nationella stamvägnätet som 
riksdagen fastställt. Vägarna i det nationella 
stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. 
Väg 26 är en viktig inlandsväg från Mora i norr till 
Halmstad i söder. Den är också en viktig förbin-
delse för E6 och väg 27. Väg 26 löper genom 
Gislaveds kommun och som fortsätter in i Hylte 
kommun.

Väg 153, mellan Varberg och Värnamo, genom-
korsar (gemensamt med väg 26) Smålandsstenar 
och Skeppshult. Vägen förbinder E6 i Varberg 
och E4 i Värnamo. 

Ån Nissan är en viktig naturmiljö och en källa till 
både rekreation och turism där samverkan mel-
lan kommunerna är viktig för utvecklingen och 
användandet av Nissan som landskapsstråk. 

2.3.5 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och bul-
ler. Det innebär riktvärden för högsta mängd för-
orening eller bullernivå. För att nå riktvärden görs 
det åtgärdsprogram. Det är staten som ansvarar 

Mellankommunalt
intresse

Berörd kommun Intresseområden

Nissan Hylte, Halmstad Vattenkvalitet
HNJ-banan Hylte, Halmstad, Värnamo Standard, status, säkerhet
Riksväg 26 Hylte, Halmstad, Jönköping Framkomlighet, säkerhet, standard
Väg 153 Falkenberg, Värnamo Standard, säkerhet
Grundvattentäkt 
Skeppshult-Långaryd 

Hylte Vattenkvalitet, vattenkvantitet
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Grundvattenförekomster
Grundvattenförekomsterna Hulugård-Risamos-
sen och Skeppshult-Långaryd bedöms uppfylla 
miljökvalitetsnormerna om god kemisk respektive 
god kvantitativ status. Däremot så bedöms det 
finnas risk att miljökvalitetsnormen för kemisk 
grundvattenstatus inte uppfylls i framtiden för 
förekomsten Hulugård-Risamossen då ett stort 
antal påverkanskällor finns inom området. Det är 
belastning från och risker för olyckor på väg 26 
och förekomsten av ett antal misstänkt förore-
nade områden som ger den förhöjda riskbilden. 
Inom området för grundvattenförekomsten Hu-
lugård-Risamossen finns det i nuläget 43 objekt 
som är potentiellt förorenade områden varav 13 
är inventerade och riskklassade. 
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3. 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
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3.1.1 Bebyggelsestruktur
Smålandsstenar och Skeppshult är två tätorter 
i sydvästra delen av Gislaveds kommun, längs 
med de sedan länge utnyttjade stråken väg 26 
och ån Nissan. Skeppshult har ca 350 invåna-
re och Smålandsstenar 4550 invånare (2015). 
Skeppshult ligger i den sydligaste delen av Gi-
slaveds kommun och fungerar som en port in till 
kommunen via väg 26. 

Smålandsstenar utgör en viktig resenod för om-
givande orter med tågstation längs med HNJ-ba-
nan där man kan ta sig till både Halmstad och 

Värnamo/Nässjö/Jönköping. Riksväg 26 och väg 
153 korsas mellan de två orterna och medför en 
del genomfartstrafik. Smålandsstenar tätort är 
ett stationssamhälle som har vuxit fram under 
1900-talet sedan järnvägen etablerades 1877. 
Idag är samhället långsträckt och ligger till största 
delen väster om väg 26. 

Skeppshult ligger söder om Smålandsstenar 
utsträckt som ett pärlband längs med Storgatan 
mellan järnvägen och Nissan. Orten består av tre 
kluster med småhusbebyggelse med omgivande  
bebyggelse på landsbygden. Större verksam-

3.1 Bebyggelsestruktur, befolkning och närmiljö
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Varberg

Burseryd

Värnamo

Jönköping

Gislaved

Smålandsstenar 
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Halmstad

Halmstad

Nässjö

153

153

26
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hetsområden med övervägande del tillverknings-
industrier är lokaliserat i väst, öst vid Nissan och i 
södra delen av Smålandsstenar, samt i östra och 
västra delen av Skeppshult.

Landskap och topografi
Både Smålandsstenar och Skeppshult ligger i 
Nissandalen som sträcker sig längs med Nissan 
och dess närområde. Från Fållinge och mot syd-
ost stiger terrängen från 140 till 233 meter över 
havet i en höjdrygg med toppen på Hallaberg. 
Från Fållinge gamla byaväg ger höjdskillnaden 
siktlinjer till landskapet väster om Smålandsste-
nar och även söderut mot Skeppshult. 

I Nissans dalgång och en bit väster om väg 26 
består jordlagret i huvudsak av sand och grus. 
Utanför sandbältet tar moränen vid i både öst 
och väst. Inom åns närområde består landskapet 
varierat av tätort, skog och mindre våtmarker. Åt 
väster förbi orterna avlöser skog- och mossmar-
ker varandra med små öar av odlingslandskap i 
ett relativt flackt landskap. Öster om orterna förbi 
höjdryggen vid Fållinge, breder stora samman-
hängande områden av mossar ut sig i riktning 
mot Reftele.

3.1.2 Boende och befolkning 
Bostadsbebyggelse
Bostadsbebyggelsen i båda orterna består till 
största delen av småhusbebyggelse och i de 
centrala delarna av Smålandsstenar blandas öp-
pen och sluten kvartersbebyggelse med ett antal 
flerbostadshus.

Äldreboenden
Hagagården och Mariagården är två äldreboen-
den belägna centralt i Smålandsstenar. På Mari-
agården finns 40 lägenheter och på Hagagården 
finns 25 lägenheter. Ett seniorboende 70+ finns 
Mariagården i Smålandsstenar. Skeppshult ingår 
i Smålandsstenars äldreomsorgsområde. 

Skolor och förskolor
I Smålandsstenar finns det sex förskolor varav 
en är en friskola, och i Skeppshult finns det en 
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Utsikt från öster om Nissan in mot Smålandsstenar.

Flygbild över centrala Skeppshult söderifrån.

Flygbild över centrala Smålandsstenar söderifrån.

Smålandsstenars station.
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förskola. I centrala Smålandsstenar finns även en 
öppen förskola som är en del av familjecentralen. 

I Smålandsstenar finns tre grundskolor uppdela-
de i årskurserna F-3 (Åtteråsskolan), 4-6 (Vill-
stadskolan) och 7-9 (Nordinskolan). I Skeppshult 
ligger en skola med årskurserna F-6 (Skepps-
hultskolan). Nordinskolan är högstadieskolan för 
invånarna i kommunens sydvästra del.

3.1.3 Näringsliv och arbete
I Smålandsstenar finns de största privata arbets-
givarna, med flest antal anställda, i Gislaveds 
kommun. Tre företag i Smålandstenar har mellan 
200-400 anställda och ett företag har mellan 
100-200 anställda (2015). Trä- metall och plas-
tindustri är de dominerande branscherna. Både 
jord- och skogsbruk bedrivs utanför och i anslut-
ning till orterna.

3.1.4 Centrum och handel 
Smålandsstenars centrum med handelsstråk är 
relativt samlat vilket gör basutbudet av samhälls-
service, detaljhandel och andra tjänster lättill-
gängligt för invånare och besökare. Ett samlat 
centrum som är lätt att orientera sig i ger goda 
förutsättningar för möten, liv och rörelse i orten. 

Centralt i Smålandsstenar ligger torghuset med 
bibliotek, bio, turistbyrå och möjlighet att hålla 
möten och konferenser vilket gör det till en na-
turlig mötes- och samlingspunkt. På motstående 
sida om väg 26 finns en liten torgyta med plan-
teringar och bänkar, platsen bildar en nod som 
markerar centrum och kopplar ihop omgivande 
handelsgator med stråket mot stationsområdet.

Handelsstråk
Smålandsstenar har det utbud som en mindre 
ort behöver för dagliga inköp, caféer och restau-
ranger men också för en del sällanköp och andra 
tjänster. Handelsstråket går i huvudsak längs 
med väg 26 och längs med Centrumplan (vägen 
ner mot stationen) med torget som central punkt. 

Skeppshult

Vyer längs med Nissanleden mellan Smålandsstenar 
och Skeppshult.

Nordinskolan i Smålandsstenar.

Skateparken i Smålandsstenar.

Vårdcentralen i Smålandsstenar.
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Hörsjöområdet ligger i tätortens nordöstra del 
mellan Norra Nissastigen och Nissan. I området 
finns tennishallar, fotbollsplaner, camping, ut-
omhusbassäng, elljusspår, utomhusgym, hem-
bygdspark, folkparken samt flera föreningars 
samlingslokaler och klubbstugor. Området grän-
sar i syd och väst till bebyggelse med i huvudsak 
bostäder och i öster gränsar det mot Nissan.

Vid stationen finns sedan 2015 en skatepark 
som används av både boende och besökare. 
Den ligger i anslutning till både buss- och tåg-
förbindelser, nära Smålandsstenars centrum, 
och ytterligare utvecklingspotential finns för hela 
området.
 
I Skeppshult finns det möjligheter till idrott och fri-
tidsverksamheter på flera platser. Vid korsningen 
väg 26/153 ligger fotbollsplanen med tillhörande 
parkering väldigt nära de två stora vägarna 153 
och väg 26. Ishockeyrinken ligger inne i samhäl-
let på västra sidan om väg 26 och används till 
viss del vintertid. 

Lekplatser och lekmiljöer
I Smålandsstenar och Skeppshult finns fyra 
kommunala lekplatser. Lekplatser är som allra 
viktigast för boende i flerbostadshus och tätare 
centrummiljöer där det inte alltid finns möjlighet 
till bra ytor för lek. Det saknas idag en central 
lekplats i Smålandsstenar. 

Smålandsstenars utbud utgör även service- och 
handelscentrum för Skeppshult. I Skepphult finns 
närbutik och drivmedelsstation längs med väg 
26. I övrigt utgörs mötesplatserna av specifika 
aktivitetsområden som idrottsplatsen, Skepps-
hultsskolan och bygdegården (Trivaregården) 
samt spontana mötesplatser i byn. Fabriksförsälj-
ning vid Skeppshults gjuteri är en målpunkt för 
många förbipasserande och besökare.

3.1.5 Rekreation och 
grönområden
Rekreationsstråk
Anlagda motionsslingor finns i Hörsjö-/Vikabo-
området i Smålandsstenar och öster om väg 26 
i Skeppshult. Från en dialog 2012 framkom att 
motionsslingorna i Hörsjöområdet upplevs som 
otrygga på grund av att det inte finns någon be-
lysning i området (Rapport Kartverkstad, 2012).

Längs Nissans västra sida från Ågårdsfors till 
Skeppshult löper vandringsstigen Nissanleden 
som ansluter till elljusspåret i Skeppshult. 

Den gamla häradsvägen i västra Smålandsstenar 
är ett omtyckt rekreationsstråk och ytterligare ett 
stråk går genom Hörsjöområdet, via Ågårdsfors, 
till Fållinge. 

Idrotts- och rekreationsanläggningar
I Smålandsstenar sker utövande av idrottsverk-
samhet och fritidsverksamheter framförallt vid 
Nordinområdet samt Hörsjö- och Vikaboområ-
det. I Nordinområdet, i anslutning till Nordinsko-
lan, finns en sporthall och ett gym (Hälsolyftet). 

LÄS MER: 
Landskapsanalys underlag ÖP16
Näringsliv underlag ÖP16
Byggande underlag ÖP16
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stor betydelse. I byarna finns ofta äldre strukturer 
vad gäller byggnader och markanvändning beva-
rade i större utsträckning. 

Äldre historia och fornlämningar
I Smålandsstenar och Skeppshult med närom-
råde finns det gott om registrerade forn- och 
kulturlämningar av olika typer och ålder. I Fål-
linge finns ca 9 000 år gamla spår av människor 
som periodvis bott intill dåvarande Fornbolmens 
strand. Lämningen är unik då inget sådant 
tidigare har påträffats i Jönköpings län. Nissan 
har länge haft betydelse som transportled och 
kraftkälla och inom dess närområde finns en stor 
variation av lämningar.

Smålandsstenars domarringar är de mest kän-
da lämningarna i området. Gravfältet är från 
järnåldern och den imponerande stensättningen 
Smale stenar fick ge namn åt Smålandsstenar. 
Formlämningsområdet är en örtrik ljunghed och 
hedblomster har här sin enda kända lokal i länet. 
Intill ligger Villstad hembygdsgård som är den 
äldsta i sitt slag i landet.
 

3.2.2 Värdefull bebyggelse 
och industrimiljöer

Värdefull natur kan vara både enskilda objekt så-
som enstaka jätteträd och särskilda växtplatser 
för ovanliga arter eller hela livsmiljöer med vär-
defulla strukturer för biologisk mångfald såsom 
Nissan, sumpskogar eller naturbetesmarker. 

Med kultur menas människans påverkan på 
naturmiljön. I landskapet runtomkring oss finns 
spåren av oss själva och av människor som har 
levt och verkat före oss. Dessa omfattar såväl 
enskilda lämningar i skog och mark som byggna-
der och hela bebyggelsemiljöer med omgivande 
landskap. Smålandsstenar och Skeppshult med 
närområde är rikt på fornlämningar vilket vittnar 
om mänsklig verksamhet i området från äldre 
tider. 

3.2.1 Landskapets natur- 
och kulturvärden
Jordbrukslandskapet
Natur- och kulturmiljövärden finns knutna till de 
öppna odlingslandskapen i byarna runtomkring 
Smålandsstenar och Skeppshult. Här finns mar-
ker med hävdberoende flora och fauna – bland 
annat i form av skyddsvärda äldre lövträd. När 
det gäller odlingslandskapets värden så har vissa 
miljöer inom tätorter (exempelvis alléer) också 

Skeppshult  
Generalstabskartan 1871, Källa: Lantmäteriet

Smålandsstenar 
Generalstabskartan 1871, Källa: Lantmäteriet

3.2 Natur- och kulturmiljöer
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Kulturmiljöer

Naturmiljöer

Natur- och kulturmiljöer
1. Värdefulla odlingslandskap
2. Smålandsstenars domarringar

3. Nissan
4. Bäckravin Sagobäcken-Hålabäcken
5. Bestånd av fridlyst backsippa
6. Alkärr vid Brudstenarna
7. Örbäckens utlopp vid Nissan
8. Bäckdal söder om Svenshult
9. Krokävjan med omgivningar

10. Ågårdsfors kvarn
11. Ivar Pettersson järnmanufaktur
12. Pingstkyrkan i Smålandsstenar
13. Skepphultcykeln AB
14. Skepphults gjuteri
15. Bölaryds kvarn och såg
16. Skeppshults bruk
17. Stationsområdet i Smålandsstenar
18. Göstas konditori
19. Stationen i Skeppshult
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så gäller Plan- och bygglagens (PBL 2010:900, 
kap 8, 13§) förbud om att förvanska byggnader 
med kulturhistoriska värden.

3.2.3 Värdefulla naturmiljöer
Nissan och dess omgivningar är särskilt viktiga 
för att bevara biologisk mångfald. Här finns över-
svämningsområden, raviner och utloppsområden 
från tillrinnande bäckar samt sandiga och torra 
marker som på sina håll kan ge rasbranter.

Vid Östra industriområdet i Smålandsstenar 
utgör meanderslingor och korvsjöar livsmiljö åt 
en mångfald av arter. Nissans värde för biologisk 
mångfald avspeglas i förekomsten av fridlys-
ta, ovanliga eller hotade arter som backsippa, 
backsvala, mindre hackspett och rosenfink. 

Nissan har måttlig ekologisk status i avsnittet vid 
Smålandsstenar och Skeppshult. Främsta or-
sakerna till att god ekologisk status inte uppfylls 
är att det finns vandringshinder. Dammarna vid 
Ågårdsfors och Bölaryd utgör definitiva vand-
ringshinder. Nissan, liksom alla svenska vatten, 
uppfyller inte normen om god kemisk status på 
grund av förekomst av kvicksilver.

De värdefulla naturmiljöerna i området kring 
Smålandsstenar och Skeppshult är:
3. Nissan
4. Bäckravin Sagobäcken-Hålabäcken (nyckel-
biotop)
5. Bestånd av fridlyst backsippa 
6. Alkärr vid Brudstenarna (biotopskydd)
7. Örbäckens utlopp vid Nissan (biotopskydd)
8. Bäckdal söder om Svenshult (naturvärde)
9. Krokävjan och dess omgivningar

Bebyggelsens utveckling i orterna
Samhället Smålandsstenar är uppbyggt kring 
järnvägen och Nissastigen. När järnvägen öpp-
nade 1877 fanns ett fåtal torp på platsen och 
folkmängden uppgick till ca 40 personer. Den 
äldsta industrin är Smålandsstenars Ångsåg och 
Snickerifabrik som grundades 1877. Fram till och 
med 1950-talet växte orten relativt måttligt men 
har sedan 1960-talet expanderat i en snabbare 
takt. Större delen av bostadsbeståndet är byggt 
efter 1960 och endast ett fåtal byggnader är kvar 
sedan det förra sekelskiftet. 

Skeppshult har anor från 1400-talet då den för-
sta gården byggdes. På 1650-talet inrättades en 
gästgivaregård vid nuvarande skolan. Den första 
industrin i Skeppshult anlades på 1850-talet 
och var ett garveri. Vid sekelskiftet 1900 bestod 
Skeppshult av ett fåtal fastigheter, de flesta ar 
jordbruksfastigheter. År 1902 byggdes järn-
vägsstationen och vid folkräkningen 1940 hade 
Skeppshult mer än 200 invånare och betrakta-
des därmed som tätort.

Värdefulla bynnader och miljöer
Aktuella inventeringar saknas för kulturhistoriskt 
intressanta byggnader och bebyggelsemiljöer 
utöver industrimiljöer. Därför behöver detta utre-
das i senare skeden i planprocessen. De bebyg-
gelsemiljöer och byggnader som genomgått en 
antikvarisk bedömning och finns dokumenterade 
som kulturhistoriskt värdefulla och är

10. Ågårdsfors kvarn
11. Ivar Petterson Järnmanufaktur AB 
12. Pingstkyrkan i Smålandsstenar
13. Skeppshultcykeln AB
14. Skeppshults gjuteri
15. Bölaryds kvarn och såg
16. Skeppshults bruk
17. Stationsområdet, Smålandsstenar
18. Göstas konditori, Smålandsstenar
19. Stationen i Skeppshult

Svenska kyrkans byggnader är inte listade med 
har ett särskilt skydd enligt kulturmiljölagen (KLM 
1988:950) om de är uppförda före 1940. I övrigt 
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LÄS MER: 
Kulturmiljö (Underlag till ÖP16, Gislaveds 
kommun, 2015)
Natur, naturresurser, friluftsliv (Underlag till ÖP16, 
Gislaveds kommun, 2014)
Minnen vid vatten -Inventeringar av kulturmiljöer 
längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 
2016 – Nissan. (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 
Meddelande nr 2016:30)
Kulturhistoriska industrimiljöer i Jönköpings län 
(Länsstyrelsen i Jönköpings län, Meddelande 
1998:36)
Industrins kulturarv i Gislaveds och Gnosjö 
kommuner (Kunskapsunderlag för ÖP 2014, 
Jönköpings Läns Museum, Agneta Åsgrim Berlin, 
2013)
Industrihistoria -Jämförelse mellan Anderstorp och 
Smålandsstenar-Skeppshult (Johan Åkerman) 
Gislaveds kommun. 2001.
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3.3 Transporter och resande

CYKELVÄGAR OCH BUSSHÅLLPLATSER

SMÅLANDSSTENAR

Cykelvägar
Övergångsställe, 
obevakat

Busshållplatser

Tågstation

mot Skeppshult

Korsning med större väg 
utan övergångsställe

Tunnel

3.3.1 Gång- och cykelvägnät
Längs med väg 26 finns avskilda gång- och 
cykelbanor i nord-sydlig riktning. Runt centrum 
av Smålandsstenar samt i korsningen av väg 
26 i Skeppshult finns obevakade övergångstäl-
len. Höga hastigheter och tung trafik gör att det 
upplevs osäkert att nyttja gång- och cykelstråk 

på många platser, särskilt i Smålandsstenar. Där 
gång- och cykelvägen korsar anslutande gator 
saknas på många ställen markerad passager, 
vilket gör det ”hackigt” och upplevs osäkert. 

I norra delen av tätorten saknas säkra cykelvägar 
samt passager över väg 26 i anslutnings till Hör-
sjöområdet, ett välbesökt rekreations och fritids-
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en hel del resor med bil eller lastbil görs inom 
Smålandsstenar och mellan Smålandsstenar och 
Skeppshult. 

Bebyggelsestrukturen medför att mycket av 
godstransporterna med målpunkter inom orten 
passerar de centrala delarna av tätorten nära 
bostäder, kommunikationsstråk och centrum-
funktioner. Anvisade in- och utfarter från västra 
industriområdet går via bostadsgator och buller 
och trafiksäkerhet är därför problem i den omgi-

område dit många skolor och privatpersoner tar 
sig till fots eller cykel.

3.3.2 Kollektivtrafik
Från Smålandsstenar går det att ta sig med tåg 
till Halmstad, Värnamo, Nässjö och Jönköping 
med mellanliggande hållplatser. 

Det finns tre regionbusslinjer med hållplatser i 
Smålandsstenar och en linje med hållplatser i 
Skeppshult. 

Linje 432 Gislaved-Hyltebruk (via Skeppshult)
Linje 247 Smålandsstenar-Burseryd
Linje 248 Smålandsstenar-Bredaryd
Linje 201 Smålandsstenar-Gislaved-Gnosjö-Vär-
namo

Busshållplatserna är till övervägande del lokali-
serade längs med väg 26 men också längs med 
Burserydsvägen och vid västra industriområdet 
i Skeppshult. Två busstopp finns mellan Små-
landsstenar och Skeppshult. 

Från Skeppshult är närmsta bytespunkter  för att 
åka vidare med tåg eller buss, Smålandsstenar 
och Hyltebruk (Hallands län). 

3.3.3 Transporter och 
fordonstrafik
Transportsektorn står för den största delen av 
koldioxidutsläppen i kommunen och resandet 
med motorfordon fortsätter att öka i kommunen 
(Miljöbokslut Gislaveds kommun 2015). Enligt 
trafikverkets mätningar så kan man utläsa att 

SKEPPSHULT

mot Smålandsstenar

800

200

200

1050

Trafiken längs vissa villagator 
Årsdygnstrafik, kommunens mätningar.

CYKELVÄGAR OCH BUSSHÅLLPLATSER
Cykelvägar
Övergångsställe, 
obevakat
Busshållplatser
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trafiken öst-västlig (mot Burserydsvägen) riktning 
måste genom centrum. Tung trafik är anvisad 
(men ej tvingad) att ta Järnvägsgatan/Parkgatan 
för att på så sätt undvika att köra via centrum. 
Korsningen Parkgatan-Väg 26 är dock inte 
problemfri eftersom det ofta bildas köer, både på 
väg 26 och på Parkgatan, som i värsta fall går 
över järnvägsspåret. 
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580660320250
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51070 18030
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5120
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ÅRSDYGNSTRAFIK, TUNG TRAFIK OCH TOTAL TRAFIK

Tung trafik 
Årsdygnstrafik, Källa: Trafikverket, TFK-kartan.

Total trafik 
Årsdygnstrafik, Källa: Trafikverket, TFK-kartan.

vande bebyggelsen. (Trafikutredning WSP, 2017). 
Fortsatt förtätning av detaljplanelagda områden 
kommer sannolikt att öka andelen trafik, både 
tunga transporter och personbilstrafik som behö-
ver ta sig till och från västra industriområdet. 

Från öster till söder om tätorten leder väg 153 
genom Smålandsstenar centrum. Det medför att 
all trafik i öst-sydlig riktning och den mesta av 

LÄS MER:
Cykelvägsstrategi
Plan och handlingsprogram för utbyggnad av 
cykelvägar. 
Trafikutredning WSP, 2017

Trots anvisade vägar visar mätningar att fler for-
don från väg 153 mot väg 26 söderut tar vägen 
via cirkulationsplatsen (Göstas rondell) i centrala 
Smålandsstenar istället för trevägskorsningen 
Parkgatan och riksväg 26. En anledning kan vara 
svårigheterna att ta sig ut från trevägskorsningen, 
där trafikanter från Parkgatan har väjningsplikt.

3.3.4 Flygplatsen i 
Smålandsstenar
I utkanten av Fållinge i nordöstra Smålands-
stenar ligger en flygplats för sport- och mindre 
privatflyg. Ett mindre inflygningsområde finns.
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Luft
Luftmodelleringar görs i Smålandsstenar och 
halterna ligger under de målnivåer som anges för 
det nationella miljömålet Frisk luft. Läs mer under 
avsnitt 2.3.5 Miljökvalitetsnormer. 

3.4.2 Förorenade områden
De flesta förorenade områdena i Sverige har 
uppkommit från 1940-talet fram till 1980-talet, 
huvudsakligen genom utsläpp, deponering, utfyll-
nad, spill eller olyckshändelser vid olika typer av 
industriell verksamhet. 

En stor branschsektor i kommunen är metallin-
dustrin om använt klorerade lösningsmedel för 
avfettning samt bedrivit ytbehandling av metaller. 
Det gör att det finns förhållandevis många objekt 
i kommunen med stor risk för förorening eller där 

3.4.1 Luft och buller
Buller och vibration från trafik
Smålandsstenar är en tätort där både järnväg, 
väg 26 och väg 153 löper genom samhället. 
Järnväg och vägtrafik ger upphov till buller och 
vibrationer. Buller är skadligt för hälsan, i vilken 
omfattning och på vilket sätt beror på vad det är 
för typ av buller och hur en utsätts för det.

Bostäder som ligger precis intill väg 26, järnvä-
gen samt väg 153 har idag redan överskridna 
värden för den delen av bostaden som vetter 
mot väg eller järnväg. Insatser från Trafikverket 
har gjorts i olika stor omfattning för att motverka 
dessa bullernivåer.

Buller kan ha flera negativa häsloeffekter såsom 
störd nattsömn, effekter på hjärta och kärl och 
försämrad inlärning och prestation.

3.4 Säkerhet, miljö och hälsa

FÖRORENADE OMRÅDEN

SKEPPSHULTSMÅLANDSSTENAR

Förorenade områden
Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 4

Känslig 
markanvändning
Mindre känslig 
markanvändning
Misstänkt förorenat område, 
ej riskklassat
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3.4.3 Miljöfarlig verksamhet
Med miljöfarlig verksamhet avses utsläpp till av-
lopp eller vattenområde, utsläpp till luft, hantering 
av kemikalier och avfall, samt buller, vibrationer, 
lukt etc. till omgivningen. Vilka verksamheter som 
berörs och är tillstånds- eller anmälningspliktiga 
framgår av miljöprövningsförordningen. Vissa ver-
skamheter kan dessutom omfattas av industriut-
släppsdirektivet (IED), och en särskild lagstiftning 
(Sevesolagstiftningen). De branscherna med 
mest andel miljöfarlig verksamhet är verkstads- 
och plastindustrier och antalet företag med miljö-
farlig verksamhet är relativt många i kommunen.

Det finns 35 verksamheter som har tillstånd eller 
anmälan i Smålandsstenar och de är inom bran-
scherna plastindustri, träindustri, verkstadsindu-
stri, kemisk ytbehandlingsindustri, billackering, 
bensinstation, biltvätt, lastbilsåkeri, flygplats, gru-
stäkt, avloppsreningsverk och avfallshantering.

Flera industrier är lokaliserade på känsliga platser 
med närhet till bostäder eller känsliga natur- och 
vattenmiljöer. De som ligger sämst lokaliserade 
utifrån riskhänsyn är Purus Stainless AB som 
ligger i ett bostadsområde och Västbo Galvan 
AB som ligger nära Nissan. 

De större industrierna i Smålandsstenar är 
verkstadsindustrin Weland AB, plastindustrin 
Trioplast AB, Fegens Sågverk AB,  samt de två 
ytbehandlingsindustrierna Varmförzinkning AB 
och Västbo Galvan AB som båda omfattas av In-
dustriutsläppsdirektivet, IED (Industrial Emissions 
Directive). 

I Skeppshult finns det åtta verksamheter som 
har tillstånd eller anmälan och de är inom bran-
scherna gjuteri, verkstadsindustri, kemisk ytbe-
handlingsindustri, betongindustri, bensinstation, 
lantbruk, grustäkt och avloppsreningsverk. De 
större industrierna i Skeppshult är Skeppshults 
Gjuteri AB, Skeppshults Press och Svets AB och 
Skeppshultcykeln AB.

förorening konstaterats vid undersökning. 
Det återstår fortfarande många platser i de två 
orterna som behöver inventeras och riskklassas 
(se karta på föregåened sida ”misstänkt föro-
renade områden, ej riskklassade”). På ett fåtal 
platser har det helt eller delvis utförts saneringar 
av förorenade områden.

Grundvattenförekomsten Hulugård-Risamossen 
riskerar att inte uppnå god kemisk status till 2021 
delvis på grund av ett stort antal förorenade 
områden inom grundvattentäkten, läs mer under 
avsnitt 2.3.5 om Miljökvalitetsnormer. 

Riskklassade objekt, Smålandsstenar
I Smålandsstenar finns för närvarande 14 risk-
klassade objekt fördelade på branscherna 
sågverk med doppning, verkstadsindustri med 
kemisk ytbehandling eller som använt klorerade 
avfettningsmedel, kemtvätt och avfallsdeponi. 

Två av objekten är de nedlagda deponierna 
Oskarstippen (riskklass 2) och Smålandsstenar-
tippen. 

Inom vattenskyddsområdet för vattentäkten i 
Smålandsstenar finns fem riskklassade objekt. 
Smålandsstenartippen, en skjutbana, en industri 
och två åkerier varav ett åkeri är undersökt och 
åtgärdat.

Riskklassade objekt, Skeppshult
I Skeppshult finns för närvarande 5 riskklassade 
objekt fördelade på branscherna plastindustri, 
bensinstation och verkstadsindustri med ke-
misk ytbehandling eller som använt klorerade 
avfettningsmedel. Det finns en nedlagd deponi, 
Skeppshultstippen.

Ett förorenat område är ett markområde, grund-
vatten, sediment, en byggnad eller en deponi 
som är så förorenat att halterna överstiger bak-
grundshalterna i området och där männikskor 
hälsa eller miljö riskerar att skadas.

Läs mer under avsnitt 2.3.5 om miljöökvali-
tetsnormer för grundvatten.
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snitt 2.3.2 Skydds- och riktlinjeområden. Särskilt 
längs med väg 26 ligger mycket centrumbebyg-
gelse inom riskområdet. 

3.4.5 Radon
Enligt en översiktlig markradonkartering som är 
genomförd för hela kommunen, består kom-
munen av låg- respektive normalriskområden. 
Lågriskområden i kommunen är våtmarker, om-
råden med högt grundvatten samt lerjordar. Det 
går emellertid aldrig att helt utesluta ett bidrag av 
radon från berggrunden.

3.4.4 Risker vid 
transportleder för farligt 
gods
Riksväg 26 och väg 153 är båda rekommendera-
de vägar för transport av farligt gods. Det innebär 
att särskild hänsyn ska tas i framtida samhälls-
planering gällande risker för explosion, gasut-
släpp och andra olyckor. Samma rikshänsyn ska 
tas vid järnväg som transporterar farligt gods 
men där även risker såsom urspårning av tåg 
förekommer. För mer information om riskhänsyn 
i anslutning till farligt godsled och järn väg se av-
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SKEPPSHULTSMÅLANDSSTENAR

Med miljöfarlig verk-
samhet avses utsläpp 
till avlopp eller vat-
tenområde, utsläpp 
till luft, hantering av 
kemikalier och avfall, 
samt buller, vibra-
tioner, lukt etc. till 
omgivningen
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I Gislaveds kommun har något enstaka fall med 
höga radonvärden i grundvattnet och i mark 
uppmärksammats.

3.4.6 Grundförhållanden
I Smålandsstenar och Skeppshult är gnejs den 
dominerande bergarten. Jordartslagren domi-
neras i dalbotten vid Nissan av isälvsavlagringar 
medan moränen tar vid i sluttningarna på ömse 
sidor om ådalen. Moränen är rik på näringsäm-
nen och mineraler och består av osorterat sten-
material där alla storlekar förekommer. 

Isälvsavlagringarna längs med Nissandalen be-
står till stor del av erosionskänsliga jordarter som 
grovsand, finsand och svämsediment. Därför är 
kravet på geotekniska undersökningar särskilt 
angeläget vid byggnation i närområdet till Nissan.

3.4.7 Grundvattentäkter 
Vid Smålandsstenar och Skeppshult finns det 
längs med Nissandalen två grunvattenföre-
komster, Hulugård-Risamossen och Skepps-
hult-Långaryd, som används för uttag av dricks-
vatten och omfattas av vattendirektivet 2000/60/
EG. Till grundvattenförekomsterna finns det 
särskilda vattentäkter där själva uttaget sker. Vat-
tentäkten i Smålandsstenar omfattas av särskilda 
riktlinjer. Den andra vattentäkten ligger i Hylte 
kommun. 

Grundvattenförekomsten Hulugård-Risamossen 
riskeras enligt miljökvalitetsnormerna för vatten 
att inte uppnå god kemist status till år 2021 på 
grund av närhet till väg 26 samt ett stort antal 
förorenade områden inom området. Båda grund-
vattenförekomsterna har idag god kemisk och 
kvantitativ status. 

Teckenförklaring

Dricksvattenförekomst 
Hulugård-Risamossen

Dricksvattenförekomst 
Skeppshult-Långaryd

Förorenade områden

Dricksvatteförekomst 
(det prickade 
området)

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 4

Känslig 
markanvändning

Mindre känslig 
markanvändning

Misstänkt förorenat 
område, 
ej riskklassat
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3.4.8 Översvämningar och 
erosion
Översvämningar riskerar att orsaka skador i och 
på byggnader och infrastruktur när vatten tränger 
in eller skapar ras och ökad erosion.

Översvämningar kan uppstå av skyfall i kom-
bination med dåligt avrinning eller instängda 
områden, eller så uppstår det vid höga flöden i 
vattendrag och sjöar till följd av riklig nederbörd, 
snösmältning etc.

Höga flöden och erosion
I den framtagna översvämningskarteringen för 
Nissan visar att det finns områden som riske-
rar att översvämmas eller att påverkas genom 
erosion vid höga flöden. Det är bostäder, in-
dustrier och infrastruktur riskerar att beröras. 
Särskilt utsatt är delar av Östra industriområdet 
i Smålandsstenar. Klimatförändringar förväntas 
ge ökade flöden, särskilt vid nederbördsrika 
perioder, och med det ökar också risken för 
översvämningar. Erosion och ras och skred är då 
risker som kan öka i samband med ökad neder-
börd och ökade vattenflöden. 

Skyfall och lågpunkter
Om det inte finns avrinningsvägar ansamlas 
vattnet i lågpunkter innan det avdunstar eller 
infiltrerar ner i marken. Vid skyfall kan det komma 
så mycket regn på kort tid att vattnet inte hin-
ner rinna undan, vattnet kan då ta andra vägar 
än vid normala regn och hamna på ställen där 
det inte borde vara. Vid en analys av lågpunkter 
och instängda områden så identifieras en rad 
problemområden i framförallt Smålandsstenars 
centrala delar. Detta har bekräftats av händelser 
vid skyfall i orten. 

LÄS MER:
Jönköpings läns luftvårdsförbund sammanstäl-
ler årliga rapporter om länets luftkvalitet, www.
luftvardsforbundet.se
Underlag Risker, Öp16
Underlag Klimat, Öp16

Skyfall - Innebär att det kommer minst 50 mm 
nederbörd på en timme eller 1 mm på en 
minut. (SMHI)
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Kartering av 100 (ljuslila)- och 200 (mörklila)-årsflöden i Nissan. 
ÖVERSVÄMNINGSKARTERING, BERÄKNADE FLÖDEN I SMÅLANDSSTENAR
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Kartering av 100 (ljuslila)- och 200 (mörklila) -årsflöden i Nissan.
ÖVERSVÄMNINGSKARTERING, BERÄKNADE FLÖDEN I SKEPPSHULT



Dagvatten - är det vatten som kommer från regn 
och snösmältning.

Spillvatten - är det vatten som kommer från toalet-
ter, kök och duschar. 

3.5.1 Energi
Fjärrvärmenät
Fjärrvärme gör stor klimatnytta genom att bidra 
med minskade koldioxidutsläpp. Hållbar energi-
användning innebär att vi utnyttjar så lite primä-
renergi som möjligt.

Under 2018 påbörjas byggnation av fjärrvärme-
nät i Smålandsstenar, källan kommer vara en 
pelletspanna med flis från framförallt Småland. 
Nätet kommer kunna fortsätta att byggas ut efter 
efterfrågan. 

Biogas
Det finns ett utbyggt gasnät i Smålandsstenar 
som kan leverera gas, däribland biogas.

3.5.2 Vatten och avlopp
Kommunen är skyldig enligt Lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) att tillgodose behovet 
av vatten och avlopp om hälsa och miljö kräver 
det genom att bilda verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. I tätbebyggda områden anses 
de förutsättningarna alltid råda. En fastighetsä-
gare har inom ett verksamhetsområde skyldighet 
att ansluta till det kommunala verksamhetsområ-
det. I vilken omfattning, under vilka förutsättning-
ar och med vilken takt kommunalt vatten och 
avlopp byggs ut och verksamhetsområde bildas 
regleras av den kommunala VA-planen.

Vattenförsörjning 
Huvuddelen av boende i Smålandsstenar- och 
Skeppshultsområdet, cirka 4800 personer, är 
anslutna till den kommunala vattenförsörjningen. 
Enskild vattenförsörjning förekommer utanför tät-
orterna. Den kommunala vattentäkten är lokalise-
rad i de norra delarna av Smålandsstenar längs 
Nissans västra sida och försörjer både Små-
landsstenar och Skeppshult. I vattentäkten finns 
både ordinarie uttagsbrunnar och reservbrunnar. 
Vattentillgång i täkten är god med avsevärt större 
uttagsmöjligheter än dagens uttag. 
   

Hantering av spillvatten

I området finns två kommunala avloppsrenings-
verk för spillvatten, ett i Smålandsstenar och ett 
i Skeppshult. Avloppsreningsverket i Smålands-
stenar, beläget i de södra delarna i orten vid 
Nissan, är nyrenoverat och behandlar i dagsläget 
spillvatten från knappt 4 500 personekvivalen-
ter(pe) och har en godkänd belastning på dubbla 
mängden. Slambehandling sker i vassbäddar. 
Reningsverket i Skeppshult är beläget söder 
om orten vid Nissan och behandlar spillvatten 
från knappt 150 personekvivalenter. Verket är 
omodernt och lokaliserat i översvämningzon för 
100-årsflöden. Därför planeras en nedläggning 
av verket och att spillvattnet istället ska överföras 
till Smålandsstenars reningsverk.

Hantering av dagvatten
Systemen för omhändertagande av dagvatten 
i både Skeppshult och Smålandsstenar består 
av dagvattenledningar, kombinerade spill- och 
dagvattenledningar och öppna diken. Dagvatten-
ledningarna och de öppna dikena leder vattnet 
till Nissan, oftast via Wallentins damm. Wallentins 
damm fungerar som sedimentationsdamm för 
partiklar samt för utjämning av vattenflöden. 

Öppna diken leder dagvatten genom det inre 
skyddsområdet för Smålandsstenars vattentäkt 
vilket betyder att det vid större vattenmängder 
kombinerat med olyckor och större utsläpp kan 
påverka vattentäkten. I anslutning till Östra indu-
striområdet mynnar två dagvattenledningar direkt 
i Nissan. Dessa dagvattenledningar avvattnar 
främst bostadsområden och industriområden.

Vid extrema skyfall översvämmas många delar i 
centrala Smålandsstenar. Det beror på att dag-
vattnet inte hinner filtrera på tillräckligt kort tid, 
att ledningarna är mättade eller att vissa ytor är 

3.5 VA, avfall och energiförsörjning
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instängda och utan någon typ av avrinning.

Vatten från stora ytor, främst från skog och 
mark, från samhällets västra och norra del rinner 
genom Strandsnäsområdet. Dagvatten leds från 
skogsområdena i västra delen av Smålandsste-
nar in mot centrum, vilket belastar dagvatten-
systemet hårt i samhället under nederbördsrika 
perioder. Ytterligare hårdgjorda ytor och ökade 
flöden för ytavrinningen kommer påverka Wallen-
tins damm och alternativ för fördröjning behövs.

3.5.3 Avfallshantering
I Smålandsstenar och Skeppshult finns fyra 
återvinningstationer där Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, FTI, har insamling av glas-, 
metall-, plast- med fler förpackningar: Domarval-

len, Västergatan och Hasselgatan i Smålandsste-
nar och vid Skeppshults bruk i Skeppshult. Kom-
munen har en återvinningscentral för mottagning 
av förpackningar, återvinningsmaterial, farligt 
avfall, trädgårdsavfall med mera på Oskarstippen 
i Smålandsstenar. För att förbättra tillgänglighet 
och skötsel utreds om återvinningscentralen kan 
flyttas till ett läge i anslutning till kommunens 
förråd vid Burserydsvägen. 

Kommunen kommer under år 2018 och 2019 
att införa fastighetsnära insamling, FNI, av avfall 
med särskild utsortering av matavfall samt 
ytterligare fraktioner. Införandet av FNI bedöms 
inte påverka behovet av återvinningsstationer 
och återvinningscentral. Den stora förändringen 
är att matavfall kommer återvinnas för att kunna 
tillverka biogas.
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4. 
PLANBESKRIVNING 
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Plankarta 3 -beskriver markanvändningen som 
den är tänkt att utvecklas fram till 2030. Kar-
tan ska läsas tillsammans med planhandlingen 
och med övriga två kartor.

4.1.2 Sammanfattning av 
riktlinjeområden 
i plankarta 3
Färgerna i kartan är kopplade till särkskilda 
riktlinjer. De områden som är avgränsade med 

4.1.1 Inledning
Indelningen av mark- och vattenområdena är 
en sammanvägning och överväganden av de 
olika förutsättningarna, mål och strategier som 
finns för utveckling av mark- och vattenan-
vändningen i Smålandsstenar och Skeppshult. 

Plankarta 1 -beskriver övergripande utveck-
lingsstrategier analyserat utifrån dagens och 
framtida förutsättningar.

Plankarta 2 -beskriver hänsyns- och riktlinje-
områden.

4.1 Sammanfattning av planen

41

Bostäder och service
Riktlinjeområde bostäder och service 
ger förutsättning för bostäder och 
offentlig service som skola och äldre-
omsorg. 
 
Centrum
I område för centrum ska fortsatt 
förtätning bestå av bostäder, service, 
kontor och handel. 

Verksamhetsområde
Område för verksamheter som industri 
och annan ytkrävande verksamhet. 

Handel och service

Möjlighet att pröva ny enstaka 
bebyggelse
Bygglov- och andra lov gäller enligt 
PBL i och utanför sammanhållen be-
byggelse.

Park och grönyta
Grönområden och parker inne i orterna 
som är särskilt viktiga att bevara. Här 
ska ingen ny bebyggelse tillkomma, 
nödvändiga tekniska anläggningar 
är tillåtna. Områdena kan inrymma 
anläggningar för öppen dagvattenhan-
tering. 

Sport- och fritidsanläggning
Område för utveckling av sport- och 
fritidsanläggningar samt rekreations-
områden. Prioritet är utformning för en 
rekreativ miljö.

Område för särskilt bevarande
Större landskapsområden med natur-
miljövärden och/eller kulturmiljövärden. 
Här ska ny bebyggelse prövas restrik-
tivt.

LIS -område för 
landsbygdsutveckling i 
strandnära läge
Särskilda riktlinjer för utveckling gäller 
enligt ÖP16, se LIS-underlag.

Område för stickspår och 
omlastningsterminal

Planerad sträckning förbifart

Halmstad-Nässjö järnväg

Buffertzon

Utredningsområde för 
verksamheter

Utredningsområde för väg

RIKTLINJEOMRÅDEN, LÄS MED KARTA PÅ NÄSTA SIDA
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Fördjupad översiktplan ”FÖP” 
för Smålandsstenar och Skeppshult
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en streckad linje är områden där riktlinjerna är 
nya och inte följer nuvarande användning. Alla 
dessa områden är markerade med en bokstav 
och siffra för att det ska vara enkelt att hitta 
beskrivningar och riktlinjer som hör ihop med 
kartan.

Varje riktlinjerområde beskrivs för sig, första vad 
som gäller för hela de färgade ytorna, sedan 
beskrivs de nya streckade områdena särskilt. 

Den fördjupade översiktplanen (FÖP) är vägle-
dande vid planläggning och bygglovsgivning men 
inte juridiskt bindande som en detaljplan. FÖP 
fungerar däremot som vägledande vid prövning 
även för andra myndigheter. 
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I områden för bebyggsleutveckling är huvudsyftet 
att utveckla och utöka bebyggelsen. Men det 
innebär inte att det bara är inom dessa områ-
den som man får bygga. Områdena som tas 
upp under rubrik 4.2 Bebyggelseutveckling är: 
centrumutveckling, bostad och service, verksam-
hetsområden, utredningsområden för verksam-
heter, LIS-områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen samt möjlighet

4.2.1  Centrumutveckling
I området för centrum ska fortsatt förtätning 
bestå av bostäder, service, kontor och handel. 
Centrumutvecklingen ska hållas stadsmässig i 
karaktären. Det innebär att eftersträva vissa prin-
ciper för stadsutveckling för det mest centrala 
området i Smålandsstenar.

• Gator ska vara sammanlänkade och inte vara 
återvändsgator.

4.2 Bebyggelseutveckling

44

NYA BOSTADSOMRÅDEN OCH RIKTLINJEOMRÅDEN I SMÅLANDSSTENAR



• Cykel och gång ska prioriteras i planeringen 
framför bil.

• Kvartersstrukturen ska vara tydlig och inte 
diffus.

• Bottenplan ska vara öppna och inte slutna.

C1 -Förtätningsområde för bostäder 
och centrumändamål
Utveckling enligt plan
Fler bostäder i centralt läge
En tätare bostadsbebyggelse gör att fler kan 
bo centralt med närhet till kommunikationer, 
arbetsplatser, mötesplatser och service. Närhet 
och täthet ger förutsättningar för klimatsmartare 
resande och mer underlag till handel, service och 
mötesplatser och boende nära arbetsplatser. I 
centrala Smålandsstenar finns goda möjligheter 
att förtäta bebyggelsen och bygga på höjden. Ny 
bebyggelse inom området kan ha en blandning 
av service, handel, kontor och bostäder. 

Syftet är att öka antalet flerbostadshus och sam-
tidigt möjliggöra ytterligare handel och service i 
bottenplan längs med handelsstråket eller i direkt 
anslutning till handelsstråket. 

Kulturvärden i bebyggelsen
I en tätare bebyggelse är det särskilt viktigt att 
ny bebyggelse kompletterar befintlig bebyggel-
se med hänsyn till kulturmiljövärde och ortens 
bebyggelsestruktur. Förtätning med anpassning 
till befintlig bebyggelse i skala, färg, placering, 
byggnadsmaterial och kultur ger en positiv ut-
veckling för stadsbilden. Kvartersstrukturen idag 
något otydlig och stadsbilden har mycket att 
vinna på en tydligare kvartersstruktur, dock med 
känsla kvar för småstadskaraktären.

Grönstruktur och dagvatten
Inslag av grönstrukturer är avgörande för att öka 
trivseln både i gaturum och i bostadsområden. 
Inom förtätningsområdet behöver därför mäng-
den grönytor och kvalitén på grönytorna öka. Det 

handlar dels om utformning, men också place-
ring av grönytor i förhållande till trafik, gator och 
bebyggelse. I de mest centrala delarna, och sär-
skilt längs med väg 26, är det viktigt att det finns 
lugna baksidor, därför är sluten och halvsluten 
kvartersbebyggelse att föredra i dessa områden. 

Att minska på trafikbelastningen i centrum kan, 
tillsammans med fler bostäder, öppna för så kall-
lade miljögator med trädalléer och låg hastighet, 
där cyklister och gående har företräde. 

Översvämningar vid skyfall har visat sig vara 
problem i Smålandsstenar och återkomstiden för 
kraftiga skyfall väntas öka i takt med klimatför-
ändringarna. Samtidigt så är systemkapaciteten 
för dagavttenhantering genom befintliga ledning-
ar och diken fullt. Det är inte heller önskvärt med 
ytterligare utsläpp av orenat dagvatten till reci-
pienter som Nissan. Därför behövs det nya ytor 
för infiltration i centrum som möjliggör fördröjning 
och rening av dagvatten. LOD står för ”lokalt om-
händertagande av dagvatten” och är en metod 
för att skapa lokala system för fördröjning och 
rening av dagvatten samtidigt som de är utfor-
made för att tillföra estetiska värden i stadsmiljön. 
Bra exempel på detta finns i Augustenborg och 
Västra hamnen i Malmö stad.

Området idag
Området består av blandad bebyggelse med oli-
ka karaktär. Majoritet av husen är byggda under 
1960-1980 talet men det finns även några från 
omkring förra sekelskiftet, här finns kärnan från 
det tidigt framväxande Smålandsstenar. Servi-
ceutbudet är koncentrerat till områdets centrala 
del. Väg 26, väg 153 och Burserydsvägen går 
genom centrum och möts i en rondell som mar-
kerar en mittpunkt. 

Riktlinjer vid förtätning, C1:
• Ytor för lokalt omhändertagande av dag-

vatten, LOD, ska planeras in vilket kräver 
större ytor än dagvattenledningar, gröna tak 
kan minska behov av ytor på marken.

• Gårdar och trädgårdar ska vändas bort från 
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C2 -Förtätningsområde för bostäder 
och centrumändamål
Området ändras från användning för industri till 
centrum. På sikt ska dessa industrier omlokalise-
ras. För riktlinjer finom området se C1.

4.2.2  Boende och service 
Riktlinjeområde bostäder och service ger förut-
sättning för bostäder och offentlig service som 
skola och äldreomsorg. 

B2 -Nya bostadsområden för villa, 
parhus och flerbostadshus 
Utveckling enligt plan 
Områdena för riktlinjeområden B2 ligger i västra 
Smålandsstenar. Inom områdena möjliggörs ny 
bostadsbebyggelse i form av punkthus, parhus 
och villor i kombination med offentlig service. 

Möjligheter till färdmedel som cykel och kollektiv-
trafik är särskilt viktiga vid utbyggnad av område-
na som ligger i utkanten av orten. Huvudstråken 
för cykel- och gångtrafik ska gå in mot centrum 
och till stationen. Så länge inte förlängningen 
av Haghultsleden I2 (se trafik och infrastruktur 
4.3.3), väster om området är helt utbyggd ska 
det finnas planskild gång- och cykelvägskorsning 
över Bananvägen, in mot centrum och till skolor. 

väg 26, 153 och anvisade gator för tung 
genomfartstrafik. 

• Parkeringsplatser ska planeras i mindre en-
heter och/eller längs med kommunala gator. 

• Inom 20 meter från rekommenderad väg för 
transport av farligt gods ska ingen ny bebyg-
gelse tillkomma. Gäller väg 26 och 153 samt 
järnvägen.

• Inom 150 meter ska en riskanalys göras 
utifrån påverkan av rekommenderad väg för 
transport av farligt gods och järnväg. 

• Inom 150 meter från väg 26 och järnvägen 
ska bullerutredningar genomföras.

• Vid planering och bygglovgivning av ny 
bebyggelse och ombyggnader ska hänsyn 
tas till dagvattenproblematiken. 

• Grönytor eller andra öppna ytor som tas i 
anspråk för bebyggelse bör så långt möj-
ligt kompenseras med skapande av nya 
grönytor. 

• Blandning av upplåtelseformer och lägen-
hetsstorlekar och byggnadshöjd. Området 
ska förutom bostäder rymma närlekplatser 
och mindre grönytor.

• Kulturhistoriskt värdefulla och äldre byggna-
der ska värnas. Ny bebyggelse ska komplet-
tera och anpassas till kulturhistoriska värden.

• Vid förslag om väsentlig ändring eller rivning 
av en kulturhistoriskt intressant byggnad ska 
en kulturhistorisk utredning genomföras.

• Förhållningssätt till årstidsaspekter – solfickor, 
ljus/belysning, snö etc. ska vara medvetet 
gestaltade och förhöja värdet av årstidsväx-
lingarna.

• Möjligheten att skapa nya mötesplatser ska 
alltid eftersrävas.

NYTT BOSTADSOMRÅDE, B2
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och på gångavstånd till samhällets centrum. 
Flerbostadshus bör inte placeras i det norra om-
rådet och planeras för att slippa utsikt över stora 
industriområden. Skuggeffekter från flerbostads-
husen på omgivande bebyggelse ska undvikas. 
Läget ligger i direkt närhet till den omgivande 
skogen och ger goda möjligheter för vardagsre-
kreation. Området knyter ihop nya Haghult med 
tätorten. Intill bostadsområdet finns en buffertzon 
mot föreslagen vägdragning Haghultsleden (I2). 

Ytor för dagvattenhantering behöver planeras 
samt förhållanden studeras. Med fördel kan 
LOD-metoden (lokalt omhändertagande av dag-
vatten) användas för öppen hantering som ger 
mervärde i bostadsbebyggelse. 

Området idag
Området består mestadels av skogsmark och 
den östra delen tillhör idag kyrkogårdsområdet 
men sköts som skog. 

Riktlinjer, B3:
• Placering och utformning av bostäder ska 

planeras för att undvika utsikt över intilliggan-
de industriområden.

• Skuggeffekter från flerbostadshusen på om-
givande bebyggelse ska undvikas.

• Flerbostadshusen ska inte vara högre än 3 
våningar och omges av generösa grönytor.

• Den nya föreslagna vägen, I2, passerar 

När förlängningen är utbygd ska Bananvägen bli 
en tätortsgata utan tung trafik. 
Skuggeffekter av hus ska tas i beaktande gente-
mot planerad och befintlig kringliggande bebyg-
gelse. 

Inom områdena finns utrymme för klimatan-
passningsåtgärder som öppen, lokal dagvatten-
hantering. Grönområdena ska ge möjlighet till 
vardaglig vistelse och lekmiljöer. Dessa ska ligga 
strategiskt i förhållande till den nya bebyggelsen, 
rörelsestråk och skapa ett nät av mindre park-
rum. De offentliga rummen ska erbjuda olika ka-
raktärer och upplevelser för att ge förutsättningar 
för en god livskvalitet. 

Området idag
Området är oexploaterat och består av barrskog.

Fortsatt planering för området
Dagvattenutredningar i större områden, i hel-
hetsperspektiv med beaktande av andra utbygg-
nadsförslag.

Riktlinjer, B2:
• Buffertzonen ska vara minst 70 meter bred 

och utgöras av naturmark, eller motsvarande.  
Buffertzonen ska fungera som skyddszon, 
bullerdämpande och minska visuell påverkan 
av vägen i kringliggande bostadsområden.

• Gång- och cykelstråk ska byggas ut i sam-
band med bostadsområden, i första hand in 
mot centrum och stationen samt koppling till 
befintliga cykelvägar. Planskild korsning vid 
bananvägen, så länge den leder tung trafik.

• Miljöanpassade lösningar för lokalt omhän-
dertagande av dagvatten kan samordnas 
med närliggande utbyggnadsområden.

B3 -Villor, parhus och flerbostadshus 
i Haghult Tillbo i Smålandsstenar
Utveckling enligt plan
Nytt område för villor, parhus och flerbostadshus 
med maximalt tre våningar, med närhet till skog 

NYTT BOSTADSOMRÅDE, B3



48

Riktlinjer, B4:
• Gaturum för stadsmässighet och framkom-

lighet ska skapas genom ett väl planerat 
cykelvägnät. 

• Det nya området ska ha utrymme för klimat-
anpassningsåtgärder och dagvatten.

• Dagvattenhantering ska planeras så att inga 
utsläpp eller risk för spridning av andra orsa-
ker sker till vattentäkt.

• Områdets karaktär, stads/landskapsbild ska 
tas tillvara och kopplas ihop med Hörsjö och 
Vikaboområdet.

B5- Villabebyggelse i Skeppshult
Utveckling enligt plan 
I området möjliggörs utveckling av villabebyggel-
se. 

Området idag
Området består av jorbruksmark, åker, samt 
träd- och buskvegetation.

Riktlinjer, B5:
• Området kan utvecklas med villor eller parhus 

som bevarar karaktären som finns i Skepps-
hult idag.

väster om området. En planskild korsning för 
gång- och cykel ska planeras in.

• Buffertzonen ska vara minst 70 meter bred 
och utgöras av naturmark, eller motsvarande.  
Buffertzonen ska fungera som skyddszon, 
bullerdämpande och minska visuell påverkan 
av vägen i kringliggande bostadsområden.

B4 -Flerbostadshus och parhus i 
nordöstra Smålandsstenar
Utveckling enligt plan
Nytt område för flerbostadshus eller parhus (ej 
villor) Med närhet till frilufts- och fritidsområdet 
Hörsjö och Vikabo. Området ligger inom vatten-
skyddsområde där särskilda riktlinjer råder. 

Inom området behöver ytor för dagvattenhante-
ring planeras in samt förhållande studeras. Med 
fördel kan LOD-metoden (lokalt omhändertagan-
de av dagvatten) användas för öppen hantering 
som ger mervärde i bostadsbebyggelsen. Vattnet 
leder i befintliga diken vidare ner till Wallentins 
damm och inom området finns en del lågpunkter.  

Området idag
Området består till största delen av skogsmark, 
med diken och vattensamlingar. I delar av områ-
det finns en outbyggd detaljplan.

NYTT BOSTADSOMRÅDE I SKEPSSHULT, B5NYTT BOSTADSOMRÅDE, B4
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naturvärden behöver genomföras i samband 
med att planering för hela området utförs.

Verksamhetsområdet kräver en utbyggd infra-
struktur och både utbyggnad av kommunikatio-
ner samt teknisk infrastruktur behöver ske. 

En dagvattenutredning bör genomföras för att 
säkerställa behov av fördröjning och rening samt 
möjlighet att omhänderta förorenat släckvatten. 

Riktlinjer, V1:
• Området ska planeras och utredas i ett 

sammanhang som beskriver hela områ-
dets indelning och gestaltning med vägnät, 
grönstruktur, lokalisering av bebyggelse och 
förslag på lämplig utformning, innan byggna-
tion påbörjas.

• Framkomlighet ska prioriteras inom området, 
genom gaturum för flera olika trafikslag där 
cykelvägar ska ingå.

• Öppna dagvattenlösningar ska ingå, både för 
hållbar klimatanpassning och för visuella och 
biologiska värden.

• En förutsättning för nybyggnation är att 
nyanslutning till det kommunala VA-nätet är 
möjligt. Skeppshults reningsverk är föråld-
rat samt ligger inom översvämningsområde 
för Nissan vilket gör ytterligare belastning i 
dagens situation olämplig.

4.2.3  Verksamhetsområden
Område för verksamheter som industri och an-
nan ytkrävande verksamhet. 

V1 -Verksamhetsområde i södra 
Smålandsstenar
Utveckling enligt plan 
Södra industriområdet ges möjlighet för fortsatt 
expansion. Det idag ca 60 hektar stora områ-
det beräknas kunna fördubblas och integrerat i 
området finns också möjlighet för utbyggnad av 
stickspår och omlastningsterminal (läs mer under 
Trafik och infrastruktur). Området ska plane-
ras utifrån ett helhetspersektiv och behålla och 
återskapa grönstrukturer, gång- och cykelvägar 
samt behålla ytor för framtida öppen dagvatten-
hantering. Dagvattensystemet ska också kunna 
hantera visst förorenat vatten (t ex släckvatten).

Områdets visuella påverkan på omgivande be-
byggelse och landskap ska undvikas genom av-
skärmande vegetation. Träddungar och buskage 
sparas och nyetableras som gröna ridåer mellan 
nya verksamhetsområden, anslutande trafikled 
och den omgivande bebyggelsen. Funktionella 
störningsskydd mot insyn, bländning och buller 
ska användas så att potentiella effekter av trafik 
och godshantering reduceras. Frågan om externt 
industribuller, fläktljud m.m. regleras genom myn-
dighetsprövning av den enskilda verksamheten.

Området idag
Hela området består av skogsmark och ter-
rängen är relativt plan. Inom den norra delen av 
området finns en registrerad fornlämning.

Fortsatt planering för området
Fortsatta studier gällande kulturlämningar och 

VERKSAMHETSOMRÅDE, V1, SÖDRA 
SMÅLANDSSTENAR
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lärt rekreationsstråk och i anslutning till den finns 
det värdefulla och känsliga naturmiljöer samt en 
fornlämning. Därför bör området inte expanderas 
ytterligare. 

Fortsatt planering för området
Placering av anslutningväg till föreslagen väg-
dragning i väster, I2 Haghultsleden, behöver 
utredas med särskild hänsyn till natur- och kultur-
värden. 

Riktlinjer, V2:
• Buffertzoner med grönstrukturer i industriom-

rådet ska i samband med expansion upprät-
tas. 

• Grönridå planeras för att minska visuell på-
verkan i omgivningen, särskilt vid bostäder, 
nya planerade bostadsområden samt rekrea-
tionsstråk.

• Öppna dagvattenlösningar ska ingå, både för 
hållbar klimatanpassning och för visuella och 
biologiska värden.

V3 -Verksamhetsområde i 
Skeppshult 
Utveckling enligt plan 
Stor vikt att hänsyn till omgivande kulturvärden 
tas tillvara. Området ska indelas i mindre enhe-
ter och störande verksamheter ska undvikas på 
grund av närhet till bostäder. 

Området idag
Områdena består idag av skogsmark.

Riktlinjer, V3:
• Området är avsett för mindre enheter och 

störande verksamheter ska undvikas.

• Områdets karaktär stads/landskapsbild, na-
tur och kulturmiljövärden ska tas tillvara.

V4 -Verksamhetsområde Fållinge
Området används som verksamhetsområde idag 
men är ej planlagt. Tillhör övrigt verksamhetsom-

V2 -Verksamhetsområde i västra 
Smålandsstenar
Utveckling enligt plan 
I västra industriområdet möjliggörs fortsatt ex-
pansion västerut. Inom detta område kommer 
en den föreslagna vägen, Haghultsleden (I2, läs 
mer under Trafik och infrastruktur) att ansluta till 
västra industriområdet via en anslutningsväg. 
Störande verksamheter ska undvikas eftersom 
det ligger nära bostäder. Avskärmande vegeta-
tion som insyns- och bullerskydd ska planeras 
i nordväst och sydost för omgivande bostäder 
och rekreationsstråket längs med Häradsvägen. 
Förstärkt bullerskydd mot det nya bostadsområ-
de Haghult/Tillbo kan behövas.

En hållbar lösning för omhändertagande av dag-
vatten bör samordnas med anslutningsväg och 
utökat bostadsområde vid Haghult/Tillbo.

Området idag
Området består idag av skogsområde och 
åkermark. Kulturlämning i form av ”Övrig kultur-
historisk lämning – torp” berörs av exploatering 
i området, kulturlämningen ligger i den västra 
kanten av föreslaget utbyggnadsområde. Väster 
om området går Häradsvägen som är ett popu-

VERKSAMHETSOMRÅDE, V2, VÄSTRA
SMÅLANDSSTENAR
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Området idag
Området består idag av skogsmark.
Riktlinjer, U1:
• Planering av området påbörjas inte förrän 

område V3 är utbyggt, samt anslutningsväg 
till nya Haghultsleden eller väg 153 är ut-
byggd.

U2 -Utredningsområde för 
verksamheter i Fållinge
Utveckling enligt plan
Verksamhetsområde i anslutning till befintligt 
område. Området kommer bli särskilt aktuellt för 
utredning då förbifart börjar byggas.

Fortsatt planering för området
Möjlig utveckling av verksamhet. Planering 
påbörjas när befintligt intilligande verksamhets-
område är helt utbyggt. Utredningar för påverkan 
på trafikbelastningar i centrum ska göras innan 
fortsatt planering. 

Området idag
Närområdet är präglat av tecken på ett historiskt 
kulturlandskap som på vissa platser kan medfö-
ra behov av arkeologisk förstudie eller liknande. 
Inom området genomfördes år 2012 en arkeolo-
gisk utgrävning av en stenåldersboplats.Ytterliga-
re lämningar utanför området i den nya delen kan 
inte uteslutas.

råde i Fållinge.

V5 -Flygplatsen i Smålandsstenar
Flygplatsen i Smålandsstenar ska enligt ÖP16 
finnas kvar och ha möjlighet att utvecklas. 
Ändarna på landningsbanan är ej planlagt inom 
verksamhetsområde och markeras därför i den 
fördjupade översiktplanen för Smålandsstenar 
och Skeppshult. 

Riktlinjer, V5:
• Området ska fortsatt fungera som landnings-

bana till sport- och fritidsflygplatsen i Små-
landsstenar.

U1 -Utredningsområde för 
verksamheter i Skeppshult
Utveckling enligt plan
Verksamhetsområde i anslutning till befintligt 
område. Anslutning till och från det utökade verk-
samhetsområdet planeras till den nya föreslagna 
vägsträckningen, I2. 

Fortsatt planering för området
När verksamhetsområdet V3 är färdigbyggt kom-
mer planeringen av U1-området påbörjas.
U1-området ska ges möjlighet för olika versam-
heter och ska utformas med gaturum för flera 
olika trafikslag. Det är viktigt att inte påverka 
omgivande natur- och kulturmiljöer negativt.

VERKSAMHETSOMRÅDE, U1, I SKEPPSHULT UTREDNINGSOMRÅDE, U2, FÖR 
VERKSAMHETER I FÅLLINGE
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av huvudbyggnadens ursprungliga byggnadsy-
ta, dock max 50 kvm och det tillbyggda får inte 
dominera över det ursprungliga huset. Man får 
också uppföra mindre komplementbyggnader 
(t.ex. uthus, garage och andra mindre byggna-
der) i omedelbar närhet av bostadshuset. En 
komplementbyggnad får inte dominera över det 
tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.

Sammanhållen bebyggelse
Inom sammanhållen bebyggelse gäller bygglovs-
plikt. Sammanhållen bebyggelse utgörs av 10 
eller mer där tomterna gränsar (avstånd mellan 
byggnader ca 100m) till varandra eller skiljs åt av 
en väg, park eller liknande ytor. Som hus räknas 
inte bara bostadshus utan även andra byggnader 
som inte utgör komplementbyggnader till bostä-
der, till exempel butiker och industribyggnader.
Även områden med ner till 3 hus på två tomter 
kan utgöra sammanhållen bebyggelse om det 
handlar om en särskilt känslig miljö som till exem-
pel är utpekad i kommunens kulturminnesvårds-
program. Sammanhållen bebyggelse kan även 
vara områden med särskilt stort bebyggelsetryck 
eller i särskilt behov av gemensamma anlägg-
ningar.

4.2.6  LIS-område 
Skeppshult
Områdesbeskrivning
Inom området ligger Bölaryds kvarn och kvarn-
miljö, som har högt kulturhistoriskt värde och 
kring dammen så är området bebyggt på båda 
sidor av ån. I övrigt så är miljön blandad i form av 
villabebyggelse och industri med inslag av både 
beteshagar och mindre skogsområden. 

Området har begränsad allemansrättsligt tillgäng-
lighet. Två objekt med eventuellt förorenad mark 
finns inom LIS-området. Ingår i verksamhetsom-
råde för kommunalt vatten och avlopp på den 
västra sidan av Nissan.

Områdets tänkta utveckling
Möjligt utbyggnadsområde för bostäder och 
verksamheter enligt fördjupningen av översikts-

Riktlinjer, U2:
• Det nya området ska ha utrymme för klimat-

anpassningsåtgärder och dagvatten. 

• Områdets karaktär och landskapsbild ska 
tas tillvara. 

• Området ska ta hänsyn till natur och kultur-
miljövärden samt närhet till bostadsområdet.

4.2.4  Handel och service
Riktlinjeområden avsedda för enbart service och 
handel finns öster om väg 26 i Smålandsstenar 
samt på västra sidan om väg 26 i Skeppshult. 
Inom området området finns offentlig service 
som till exempel Gislaveds kommuns hemtjänst, 
en bensinstation, mindre verksamheter, några 
bostäder och naturområde. På grund av närhet 
till järnvägen och väg 26 ska expansion av områ-
dena undvikas.

Buller och vibrationer från Rv.26 och järnvägen 
berör många i samhället. Det är därför angeläget 
att göra stora insatser för att minska dessa stör-
ningar. Grönområden bevaras för att bibehålla 
landskapsbilden för de närmaste bostadsområ-
dena som ligger utmed Rv.26. 

H1 -Handel och service
Området används idag för handel men är ej 
planlagt.

Riktlinjer, H1:
• Området används som område för handel 

och service.

• Expansion av området är olämpligt på grund 
av närhet till transportled av farligt gods och 
järnväg.

4.2.5  Möjlighet att pröva ny 
enstaka bebyggelse
På landsbygden utanför så kallad sammanhållen 
bebyggelse krävs inte bygglov för mindre till-
byggnader, men huvudbyggnaden, det vill säga 
den första byggnaden kräver alltid bygglov. Det 
innebär att en tillbyggnad får högst vara 50 % 
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planen för Smålandsstenar/Skeppshult. En ut-
byggnad av tätorten med bibehållen karaktär kan 
ge ett tillskott till underlaget för servicefunktioner 
och ökar dess attraktivitet. Området har förut-
sättningar att bebyggas utan att strandskyddets 
intressen påverkas i någon större utsträckning. 
Bebyggelsen kan anslutas till befintligt gatu- och 
ledningsnät.

Riktlinjer för LIS-området:
• Området kan kompletteras med bostadsbe-

byggelse och bebyggelse för besöksnäring 
och service.

•  Utveckling av området ska ta stor hänsyn till 
den kulturhistoriska miljön.
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4.3.1 Gång- och cykelvägar
Utveckling enligt plan 
Genom att koppla ihop målpunkter och förutsätt-
ningar att ta sig emellan dessa som gångtrafikant 
eller med cykel skapas bättre trafiksäkerhet och 
förutsättningar för mer folkliv i centrum. 

Tätare struktur i såväl nya som gamla områden 
ger goda förutsättningar för fler att röra sig till 
fots, vilket i sin tur ger mer liv på gatorna i sam-
hället. Närhet och trygghet är två grundläggande 
faktorer för att göra det attraktivt att gå. 

Befintligt cykelvägnät är viktigt att utveckla 

4.3 Trafik och infrastruktur

NY UTBYGGNAD AV CYKELVÄGAR

SMÅLANDSSTENAR

Befintliga cykelvägar

Planerad ny gata

Nya cykelvägar

Befintliga 
övergångsställen

Befintliga busshållplatser

mot Skeppshult

Nya övergångsställen

Befintlig tunnel

Ny tunnel

Tågstation



55

SKEPPSHULT

mot Smålandsstenar

genom att binda samman länkar som saknas i 
nätet. Det kan även göras genom hastighetssäk-
rande åtgärder på gator med blandtrafik och ge-
nom förbättrad vägvisning. Detta gäller speciellt 
i den södra delen av tätorten där cykelvägnätet 
är väl utbyggt men där det saknas tydliga stråk. 
Runt Norra Nissastigen är det största problemet 
att det idag inte finns utbyggda cykelvägar på 
östra eller västra sidan i kombination med sil-
ningstrafik genom centrum mellan väg 153, väs-
tra industriområdet och Nissastigen. Här behöver 
gång- och cykeltrafiken separeras från övrig trafik 
i större grad liksom fysiska åtgärder på bostads-
gator med mycket genomfartstrafik.

Cykelmöjlighet till intilliggande tätorter och be-
söksmål av stor betydelse bör vara goda bland 
annat med tanke på en förväntad ökning av 
användandet av elcyklar. 

En ny övergång bör utföras vid korsningen med 
Hasselgatan, vid korsningarna med Kvarngatan, 
Domargatan, Villagatan och Malmgatan. Även 
Burserydsvägen innebär en barriär för oskydda-
de trafikanter eftersom gång- och cykeltunneln 
vid Smedjegatan främst fyller en funktion för 
skolelever som ska ta sig mellan Villstadskolan 
och Nordinskolan. Här bör passager utföras vid 
Tegnérsgatan och öster om Skolgatan för att 
förbättra tillgänglighet och säkerhet för gående 
och cyklister. En gång- och cykelväg på sträckan 
Göstas rondell – Smedjegatan skulle avsevärt 
förbättra tillgängligheten för gående och cyklister. 
För att minska Nissastigens barriäreffekt behöver 
tillgängligheten för oskyddade trafikanter förbätt-
ras. 

För boende i Skeppshult behövs en bra förbin-
delselänk/ GC-bana med naturområden öster-
ut, invid Nissan samt att man nyttjar den södra 
delen av det Västra Industriområdet för möjlig 
GC-trafik till och från landsbygdsområden väs-
terut.

Region Jönköpings län planerar att koppla 
Gislaved-Smålandsstenar-Värnamo-Bor med 
ett sammanhängande cykelstråk i den regionala 
transportplanen för länet 2018-2029. Stråket ska 
utredas ytterligare för att få rätt sträckning. 

• Gång- och cykelvägar ska ha separerade fält 
för gång och cykel.

• En gång- och cykelväg anläggs längs med 
Nissastigen mellan Skeppshult och ned till 
Skärshults badplats i Hylte kommun för att 
knyta ihop Hylte och Gislaveds kommun.

4.3.2 Utredningsområde 
för stickspår och 
omlastningsterminal
I1 - Omlastningterminal och 
stickspår, Smålandsstenar
Utveckling enligt plan 
En godsterminal medför positiva konsekven-
ser, sett ur ett större samhällsperspektiv, då det 
minskar godstransporter på lokala och regionala 
vägnät. Läget vid Södra industriområdet har 
goda möjligheter för en etappvis expansion av 
verksamheter, med få berörda bostäder, och är 
samtidigt det mest lämpade utifrån förutsättning-

Befintliga cykelvägar
Nya cykelvägar
Befintliga 
övergångsställen
Befintliga 
busshållplatser
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vatten fördröjas och hanteras i enlighet med 
kommunens VA-policy samt med särskild 
hänsyn till förorenat släckvatten.

• Natur- och kulturvärden behöver utredas.

• En etablering förutsätter att industrigata 
byggs. 

• I samband med planläggning behöver en 
geoteknisk utredning genomföras. 

4.3.3 Utredningsområde 
nya vägsträckningar för 
fordonstrafik
I2 -Ny huvudgata i nordväst, 
Haghultsleden
Utveckling enligt plan
Utredningsområde för sträckning av ny huvudga-
ta nordväst om tätorten, mellan väg 26 i norr, via 
Burserydsvägen, vidare väster om Bananvägen 
med anslutning till väg 153 i Skeppshult (se karta 
på nästa sida). 

Direkta effekter av en ny huvudgata i nordväst 
bedöms avlasta centrum till stor del från tung 
trafik samt bli en ny tillfart till västra industriområ-
det. Det medför att buller från den tunga trafiken 

arna att lokalisera och koppla ett stickspår till 
HNJ-banan. Syftet är att öka mängden gods till 
och från Smålandsstenar på järnväg istället för 
på lastbil. Utrymme finns för möjlig utveckling av 
containerterminal, samt en terminal för skogsrå-
varor. Terminalen blir tillgänglig för huvuddelen av 
kommunens tätorter, utan att centrum i Små-
landsstenar påverkas negativt.

De planerade förändringarna av trafiken kan 
bidra till minskade bullernivåer i centrala tätorten 
för väg 26 samt väg 153. För järnvägen kvarstår 
samma nivåer som tidigare.

Fortsatt planering för området
Störningsskydd mot insyn, bländning, buller ska 
planeras så att potentiella effekter av trafik och 
godshantering reduceras för närboenden, särskilt 
i angränsande omräde öster om järnvägen.

Området idag
Området består idag av skogsmark.

Riktliner, I1:
• På sikt ska ett terminalområde upprättas i 

Södra industriområdet med nya anslutningar 
från dagens Skruvgatan/Spikgatan. Föresla-
get område ska planläggas. 

• Gröna strukturer ska upprättas och dag-

UTREDNINGSOMRÅDE FÖR OMLASTNINGSTERMINAL OCH STICKSPÅR



57

• Öppna diken för dagvattenhantering ska 
utredas. Dagvatten kommer från väst mot öst 
ner mot Nissan, därför är det viktigt att inte 
den nya vägen gör att flödena ökar in mot 
Smålandsstenars centrum eller mot vatten-
skyddsområdet.

• Planskild cykelvägskorsning görs vid Ha-
gultsområdet samt vid Bananvägen om ej 
södra delen är utbyggd.

• Vid utbyggnad och detaljplanering av vägen 
ska dragning för cykelväg möjliggöras (se 
avsnitt för gång- och cykelvägar 4.3.1)

• I samband med utbyggnad av den nya vägen 
ska de anvisade gatorna för tung trafik ses 
över och anvisningarna ändras med syfte att 
den tunga trafiken mellan väg 26 och västra 
industriområdet ska upphöra.

I3 -Utredningsområde för väg till 
östra industriområdet
Trafiken till och från väg 153, samt trafiken till och 
från de östligt belägna industriområdena Östra 
och Fållinge går idag genom centrum och utgör 
en stor del av genomfartstrafiken. Därför föreslås 
ett utredningsområde för väg genom östra indu-
striområdet mellan väg 153 och väg 26. Syftet 
är att minska tung genomfartstrafik i centrum. 
I alternativet väster om Nissan bör en ny väg 
placeras så nära järnvägen som möjligt, för att 
undvika påverkan på skyddsvärda och vackra 
naturområden närmast ån.

Fortsatt planering för området
Ny väg behöver föregås av noggranna utredning-
ar med avseende på risken för negativ påverkan 
på vattenmiljön vid Nissan. 

Lämplig dragning av ny väg och anslutningar till 
ny väg inom det föreslagna utredningområdet 
behöver utredas. 

Hänsynstagande och hantering av natur- och 
kutlurvärden i området samt framtida bullerpå-
verkan vid närliggande bostadsområden behöver 
utredas.

samt från in- och utlastning runtomkring västra 
industriområdet minskas för boenden omgivning-
arna.

För att ytterligare dämpa trafikbuller och visuell 
påverkan behöver buffertzoner med gröna struk-
turer finnas, särskilt i norra delen. 

Framtida väg med anslutningspunkter utformas 
så att eventuellt förorenat vatten från vägytor kan 
omhändertas. Vid exploateringen krävs kontroll 
av schaktmassor, vägen bör utformas med ett 
ökat skydd i händelse av olycka med farligt gods, 
läckage av miljöfarliga kemikalier eller avfall efter-
som den i norr ansluter till väg 26 inom vatten-
skyddsområde.

Vägen ger en god tillgänglighet för godstranspor-
ter i sydlig och nordlig riktning, med destination 
den föreslagna godsterminalen, det södra eller 
västra industriområdet. 

Området idag
Området består till största delen av skogsmark 
med mindre inslag av jordbruksmark. Två regist-
rerade fornlämningar berörs av dragningen. 

Fortsatt planering för området
I fortsatt planering behöver lämplig dragning 
av ny väg och anslutningar till ny väg inom det 
föreslagna utredningområdet utredas. Hänsyns-
tagande och hantering av natur- och kulturvär-
den i området samt framtida bullerpåverkan vid 
närliggande bostadsområden.

En längsgående cykelväg med lämpliga anslut-
ningspunkter ska också utredas och möjliggöras.

Riktlinjer, I2:
• Det ska finnas kopplingar till nya och befint-

liga industriområde samt nya bostadsområ-
den. 

• Vägen byggs med modernt säkerhetstän-
kande, t.ex. med lösningar för uppsamling 
av förorenat vatten i händelse av kemikalie-
olycka etc.
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på naturmarken närmast ån.

Ny väg behöver föregås av noggranna utredning-
ar med avseende på risken för negativ påverkan 
på vattenmiljön vid Nissan.

Anläggande av väg igenom ett geohydrologiskt 
värdefullt område (för potentiella grundvattenut-
tag) måste ske med stor aktsamhet – förslaget 
har en negativ aspekt genom risken för framtida 
olyckor med farligt gods i närheten av Nissan.

Två fornlämningar finns i anslutning till föreslagen 
vägkorridor på den västra sidan om Nissan. Ob-
jekten består av en stensättning och ett gravfält 
och ligger i anslutning till reningsverket. 

I fortsatt planering behöver utredas
• Lämplig dragning och anslutningar av ny väg.
• Förutsättningar för ändrad markanvändning.
• Exploatering av obruten mark.

Minskade risker

4.3.4 Förbifart öster om 
Smålandsstenar och 
Skeppshult
Utredningsområde för förbifart öster om Små-
landsstenar för att leda om hela riksväg 26 
utanför Skeppshult och Smålandsstenar enligt 
tidigare planer ligger kvar. 

Fördjupad översiktplan ”FÖP” 
för Smålandsstenar och Skeppshult

Gislaveds Kommun
Jönköpings län
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4.3.4 Förbifart öster om 
Smålandsstenar och 
Skeppshult
Utredningsområde för förbifart öster om Små-
landsstenar för att leda om hela riksväg 26 
utanför Skeppshult och Smålandsstenar enligt 
tidigare planer ligger kvar. 

De omfattande utredningarna genomfördes 
under 1990-talet och vid ett eventuellt aktualise-
rande och genomförande kommer nya vägplaner 
att behöva tas fram och frågan utredas enligt 
dagens standard.

Området idag
Området är ett geohydrologiskt värdefullt områ-
de, för potentiella framtida grundvattenuttag.

Två fornlämningar finns i anslutning öster om 
föreslagen vägkorridor. Objekten består av en 
stensättning och ett gravfält och ligger i anslut-
ning till reningsverket. 

Riktlinjer:
• Det ska finnas lämpligt avstånd till järnväg för 

säkrare överfart med långa ekipage.

• Vägen byggs med modernt säkerhetstänkan-
de, t.ex. med lösningar för uppsamling av för-
orenat vatten i händelse av kemikalieolycka.

• Vägen ska dras så nära järnvägen som möj-
ligt.
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G3 -Parkområde längs med Nissan 
Område för utveckling av vattennära grönstråk. 
Industri med miljöfarlig verksamhet ligger pre-
cis på gränsen inom översvämningsområden 
för Nissan samt inom vattenskyddsområde för 
grundvattentäkt.

Riktlinjer för området:
• Industrierna som ligger i närhet till Nissan 

omlokaliseras.

• Området utvecklas för vattennära grönstråk.

G4 -Grönstråk kring nya 
bostadsområden
Park och naturmark med god framkomlighet och 
rumsbildningar kring nya bostadsomrdåden (B2) i 
västra Smålandsstenar. 

Riktlinjer för området:
• Ormådena ska bibehålla variation i karaktär 

från naturlikt till parklikt.

G5 -Grönmråde vid nytt 
bostadsområde
Område G5 vid det nya planerade bostadsom-
rådet B4, ska vara ett allmänt grönområde med 
ytor avsedda för öppen dagvattenhantering. 
Diken i området ska inte kultverteras utan hållas 
öppna. Utfomrningen ska säkerställa att inget 
förorenat vatten från olycka vid väg 26 kan kom-
ma in i systemet. 

Området består idag av naturmark med befint-
lig bäck/dike som leder vatten vidare ner mot 
Wallentins damm. Området ligger inom vatten-
skyddsområde för dricksvattentäkt i Smålands-
stenar.

Riktlinjer för området:
• Vattendrag ska inte kulverteras utan hållar 

öppna.

• Dagvattensystemet ska fördröja vattnet som 
leder mot Wallentins damm för att minska 
belastningen på dammen.

4.4.1 Parker och grönytor
Inne i bebyggelsen är närvaron av grönska i form 
av träd och planteringar viktiga för upplevelsen 
av orten och för rekreation. Det är särskilt viktigt 
för gruppen äldre, barn och unga som kanske 
inte själva kan ta sig längre sträckor för att upple-
va lekfulla, rekreativa eller naturlika miljöer. 

Grön- och blåstrukturer är också viktiga för 
biologisk mångfald och klimatreglering. För att 
gynna biologisk mångfald och rekreationsvärde-
na i Smålandsstenar och Skeppshults ska den 
kommunägda marken som fortsatt avsedd för 
grönytor, buffertzoner och särskilt bevarande-
värde succesivt minska andelen gran till förmån 
för lövträd och tall. I dessa områden ska rekrea-
tions- och natur- och kulturmiljövärdena priorite-
ras. Lekplatser är lämpliga i direkt anslutning till 
boendemiljöer, på de utpekade grönytorna eller 
inom områden för sport och fritidsanläggningar.

G1 -Ny park vid stationsområdet
Vid stationsområdet möjliggörs för en ny park 
med möjlighet för omhändertagande av dag-
vatten i öppna lösningar, Smålandsstenars 
stationsområde behöver lyftas upp som en stark 
mötes- och rekreationsplats inom samhället. 
Området behöver få en tydlig karaktär som kan 
ge ett positivt bidrag till samhällsutvecklingen 
som t.ex med en väl genomtänkt dagvattenhan-
tering, planer för olika typer av parkeringsmöjlig-
heter, anlägga en lekplats och planera området 
med en grönstruktur med syfte till rekreation.

En lekplats i centrumzonen kan locka fler att 
röra sig i området och på så vis bli en naturlig 
mötesplats för både barn och vuxna. Aktuella 
platser för diskussion för nyanläggning av lekplat-
ser är vid Stationsområdet och Hörsjöområdet. 
Vid skateparken och dess närområde finns det 
behov av en lekplats för de yngre åldrarna

G2 -dagvattenhantering vid Nissan
Ett område avsett för uppsamling och infiltrering 
av dagvatten. Området kan utvecklas som rekre-
ationsområde.
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• Dagvattensystemet ska inte riskera att 
förorenas vid olycka på väg 26. Eller sprida 
föroreningar vidare i dricksvattenförekomsten 
eller Nissan.

G6 -från industri till grönområde
Området är idag planlagt som industriområde 
men inte bebyggt. 

Riktlinjer för området:
• Området ska behållas som grönområde för 

avskärmning och buffert mot bostadsområ-
det i nordöst.

G7 -från industri till grönområde
Området är idag planlagt som industriområde 
men inte bebyggt. Runt området består bebyg-
gelsen av bostäder. 

Riktlinjer för området:
• Området ska behållas som grönområde. 

4.4.2 Områden för sport- 
och fritidsanläggningar
Hörsjöområdet
Hörsjöområdet fortsätter utvecklas som rekrea-
tions- och sportområde i Smålandsstenar. Inom 
området finns LIS-område utpekat i den kom-
munomfattande översiktsplanen, ÖP16. LIS-om-
rådet syftar till att ge möjlighet för utveckling av 
frilufts- och turistrelaterad verksamhet i anslut-
ning till de befintliga anläggningarna vid Hörsjön. 

Ett ökat utbud av aktiviteter i området kan stärka 
den lokala arbetsmarknaden och servicen i Små-
landsstenar. Samt öka möjligheterna för aktivitet 
och rekreation för boende och besökare.

• Skapa tydligare och säkrare kopplingar med 
centrum, Nordinområdet och skateparken 
vid stationsområdet. Ett sammanhängande 
kultur- och fritidsstråk mellan områdena un-
derlättar för gående och cyklister och skapar 
en tydligare koppling mellan målpunkterna.

F1 -Idrottsplats i Skeppshult
I Skeppshult möjliggörs för utveckling av ny 
idrottsplats. Syftet är att kunna ha en mer central 
idrottsplats där barn och unga inte behöver kor-
sa väg 153, där inga säkra passager finns. Det 
nya området ligger i västra Skeppshult. 

NYTT OMRÅDE I SKEPPSHULT

HÖRSJÖOMRÅDET

4.4.3 Områden för särskilt 
bevarande
Att vistas ute i natur eller naturlika miljöer är 
viktigt för rekreation och för fysisk aktivitet och 
har pedagogiska värden för både barn och 
vuxna. De viktigaste förutsättningarna för att ta 
sig ut i landskapen är närhet och tillgänglighet. 
Smålandsstenar och Skeppshult är omgivna 
av stora skogsområden, varav det mesta är 
brukad mark där tillgängligheten kan variera. 
Både planerade och spontana strövstigar och 
promenadvägar viktiga för möjligheten att ta 
sig ut i landskapet. Gröna vägar som leder ut i 
landskapet ska vara tillgängliga för gående.

För allmänheten finns vandringsstigar, grillplatser, 
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Närområdet är präglat av tecken på ett historiskt 
kulturlandskap som på vissa platser kan medföra
eventuella behov av en arkeologisk förstudie eller 
liknande.

Generella riktlinjer för området:
• Kompletterande bebyggelse kan tillkomma 

i anslutning till befintlig bebyggelse, eller på 
befintliga lediga tomter enligt planprogram. 
Särskild hänsyn ska tas till natur- och kultur-
miljövärden i utförande och placering av ny 
bebyggelse.  

vindskydd och bl.a. en välbesökt lekplats vid
Equmeniakyrkans scoutgård.

Fållinge
I Fållinge finns gott om inventerade skyddsvärda 
träd (Länsstyrelsens inventeringar) varvat med 
olika växtarter vid flertalet gårdsbildningar. Nya 
bostäder ska i högsta grad anpassas till befintlig 
bebyggelse. Placeringen av ny bebyggelse ska 
ha stöd och passa in i landskapet och i första 
hand byggas i anslutning av befintlig bebyggelse. 
Planprogram för Fållinge gäller förutom vad gäller 
lösningar för vatten och avlopp (VA), mer om 
VA-lösningar finns att läsa i kommunens VA-plan.
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Fördjupad översiktplan ”FÖP” 
för Smålandsstenar och Skeppshult

Gislaveds Kommun
Jönköpings län

G4

G5

G2

G3

G1

OMRÅDEN FÖR REKREATION, NATUR- OCH KULTURVÄRDEN
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5. 
MILJÖ-
KONSEKVENS-
BESKRIVNING 
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- Fler och attraktiva bostäder
- inkluderande samhälle

5.1.2 Sammanfattning av 
planen
Sammantaget föreslås fem nya områden för 
utveckling av bostäder. Två ligger i utkanten av 
västra Smålandsstenar, ett i nordöstra Små-
landsstenar, ett område för förtätning av cen-
trala Smålandsstenar samt ett mindre område 
i centrala Skeppshult, områdena är numrerade 
från B1-B5.

Nya verksamhetsområden föreslås i södra Små-
landsstenar vid befintligt industriområde samt i 
västra Smålandsstenar och i västra Skeppshult. 
Utöver det föreslås två utredningsområden för 
verksamheter, ett i västra Skeppshult och ett i 
Fållinge öster om Smålandsstenar. 

Tre utvecklingsområden för infrastruktur föreslås, 
två för nya vägdragningar, en i väst och en i öst, 
samt ett område för omlastningsterminal och 
stickspår. Vägdragningarna är i huvudsak till för 
att minska den tunga trafiken genom Smålands-
stenars centrum samt öka framkomligheten. 
Stickspåret syftar till att ge möjlighet att öka an-
delen transporter på järnväg och minska andelen 
transporter med lastbil.

Utöver ovan nämnda områden, finns även flera 
nya utpekade ytor för nya grönområden, nytt 
område för fritidsanläggning, buffertzoner, rikt-
linjeområden för ”särskilt bevarandevärde” och 
riktlinjeområde för ”möjlighet att pröva enstaka ny 
bebyggelse”.

5.1.3 Avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar åtgärder 
som planeras enligt den fördjupade översikts-
planen. Utredningsområdet omfattar tätorterna 
Smålandsstenar och Skeppshult med omgiv-
ningar och den geografiska avgränsningen följer 
planens avgränsning.

5.1.1 Inledning
Gislaveds kommun har tagit fram en gransk-
ningshandling för en fördjupad översiktsplan för 
Smålandsstenar och Skeppshult. Denna miljö-
konsekvensbeskrivning bedömer konsekvenser-
na av planen.

FÖP Smålandsstenar och 
Skeppshult -syfte mål och innehåll
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) syftar till 
att ge ramarna för bebyggelsens utveckling och 
markanvändning de närmaste 10-15 åren, fram 
till år 2030, i Smålandsstenar och Skeppshult.

I samband med det inledande arbetet prioritera-
de:

1. Bostadsbrist och attraktiva boendemiljöer

2. Infrastruktur - Väg 26 och 153 riksintresse 
och barrärer

3. Näringslivet växer -möjliggöra utveckling och 
minska intressekonflikter

4. Kvalitativ livsmiljö

5. Jorbrukslandskapet

6. Möta och motverka klimatförändringarna

Dessa frågor har legat till grund för diskussionen 
kring förslag på nya utbyggnadsområden och in-
frastruktursatsningar i den fördjupade översikts-
planen för Smålandsstenar och Skeppshult.

Den fördjupade översiktsplanen för Smålands-
stenar och Skeppshult bygger på den kom-
munomfattande översiktsplanen som antogs 
2016. ÖP16 anger att kommunen ska arbeta 
med en hållbar utveckling och att de fem vikti-
gaste frågorna är:

- ett rikt näringsliv
- bredare utbildningsmöjligheter
- utbyggd och förstärkt infrastruktur

5.1 Sammanfattning och avgränsning
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flerbostadshus och befintliga industrier kan leda 
till mer lokala nackdelar vad gäller stadsbild för 
närboende. Risk att olika intressen skapar projekt 
som inte hänger ihop med varandra och därför 
skapar krockar med en sämre helhetsbild jämfört 
med om exploatering och byggnation realiseras 
baserat på fördjupningens övergripande strategi 
för samhällsutveckling.

Naturmiljö och naturresurser
Viss risk för negativ påverkan på naturmiljö, då 
framtida utbyggnader kan komma att ske utan 
en helhetssyn på grönstrukturer och biologiskt 
viktiga områden. Risk att olika intressen skapar 
projekt som inte hänger ihop med varandra och 
därför skapar krockar med en sämre helhetsbild 
jämfört med om exploatering och byggnation re-
aliseras baserat på fördjupningens övergripande 
strategi för samhällsutveckling.

Kulturmiljö
Kända fornlämningar har ett starkt lagstadgat 
skydd och risken att dessa påverkas vid exploa-
teringsprojekt bedöms som liten. Samtidigt finns 
en risk för påverkan på värdefulla kulturmiljöer ur 
ett större perspektiv.

Vatten
Viss risk för oönskad, negativ påverkan på vat-
tenmiljöer, då framtida utbyggnader kan komma 
att ske utan att olika utbyggnadsprojekt och 
åtgärder ses ur ett mer övergripande perspektiv. 
Exploatering av mark med ingrepp inom eller i 
närheten av vattenmiljöer regleras av miljöbalken 
och så kallad vattenverksamhet kräver separat 
tillstånd vilket bör minska risken för negativa 
miljökonsekvenser. 

Friluftsliv och rekreation
Viss risk för negativ påverkan på fritids- och 
rekreationsvärden då framtida utbyggnader kan 
komma att ske utan en helhetssyn över värden 
för invånarna i Smålandsstenar och Skeppshult, 
den omgivande landsbygden eller personer som 
mer tillfälligt besöker trakten. Fördjupningens 
övergripande strategi för samhällsutveckling bör 

5.1.4 Studerade alternativ
Bostäder – Strandnära område öster om 
Nissan
Ett nytt bostadsområde öster om Nissan stu-
derades i samrådsförslaget. Området har tagits 
bort på grund av begränsningar i lämplig mark 
för bostäder.

Utredning av verksamhetsområde mellan 
Smålandsstenar och Skeppshult samt 
västra industriområdet
Verksamhetsområdena mellan Smålandsste-
nar och Skeppshult samt verksamhetsområde 
i västra industriområdet i Smålandsstenar har 
minskats på grund av att säkerställa rekreations-
värden samt värden för livsmiljön i Smålandsste-
nar och Skeppshult. 

Område för bostäder i Skeppshult
Större bostadsområden togs bort för att säker-
ställa gårdskaraktär och kulturmiljövärden i orten.

Ny väg vid Fållinge öster om Nissan
Förslag av ny väg togs bort för att säkerställa 
natur- och kulturmiljövärden och bebyggelsevär-
den i Fållinge och runt Nissan, samt att motivet 
minskade när bostadsområdet öster om Nissan 
togs bort från planförslaget.

Ny huvudgata i nordväst
Utredningsområde för ny huvudgata har flyttats 
längre västerut för att säkerställa det rekrea-
tionsvärde som Häradsvägen utgör samt för att 
säkerställa buffertzon och skyddsavstånd för 
bostadsområdet i nya Haghult.

5.1.5 Nollalternativ
Landskapsbild och stadsbild
Landskapsbilden och stadsbilden kommer över 
tid att förändras, även med ett nollalternativ. Hur
Detta kommer att ske är dock svårt att över-
blicka. Konsekvenserna för den övergripande 
landskaps och stadsbilden bedöms inte bli 
negativa. Det är möjligt att utbyggnader av t ex 
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vid gång- och cykeltrafik i centrum till och från 
förskolor, skolor, arbetsplatser, livsmedelsaffärer-
na och torghuset. Förutom fördjupningens ambi-
tioner om omlokaliseringar, finns behov av att på 
sikt omlokalisera en handfull industriföretag med 
hantering av farliga kemikalier och avfall i närhe-
ten av befintliga bostäder samt skyddsområde 
för grundvatten.

Som komplettering till fördjupningen bör en 
samlad riskanalys tas fram för Smålandsstenar. 
I flera fall förekommer otillräckliga skyddszoner 
omkring miljöfarlig verksamhet, vägar och järn-
väg med transport av farligt gods i händelse av 
större olyckstillbud, kemikaliehaverier, kraftig 
brand med ohälsosam rökutveckling, spridning 
av förorenat släckvatten till mark och känsligt yt- 
och grundvatten. Beaktat kemikalierisker utgör 
Smålandsstenar sannolikt den ”tyngsta” orten 
i kommunen som kan jämställas med betydligt 
större orter/ industristäder. Idag hänvisas tung 
trafik som ska passera Smålandsstenar (från 
Reftele/väg 153 och söderut) till Järnvägsgatan 
och Parkgatan över en plankorsning med järnväg 
och därefter ut på väg 26. Vid ett nollalternativ 
bibehålls en trafikfarlig plankorsning med järnväg.

kunna säkerställa ett bättre nyttjande av naturens 
resurser för olika fritidsändamål. Ett väl utvecklat 
friluftsliv utgör en framtida potential för en ekono-
misk tillväxt för vissa delar av Gislaveds kommun 
– området omkring Smålandsstenar hör till dessa 
mer intressanta områden.

Buller hälsa och luftmiljö
Negativa konsekvenser med trafikrelaterat buller 
och luftutsläpp med kolväten, kväveoxider och
Partiklar m.m. Nuvarande trafiksituation med väg 
26 och väg 153 igenom centrum är inte hållbar 
och kan med åren bli ännu sämre om inte strate-
giska helhetslösningar vidtas. Ett genomförande 
av en fördjupade översiktsplanen innebär istället 
att Smålandsstenars centrum stegvis förbättras 
avseende buller och framförallt för en lokalt bättre 
luftmiljö.

Risker och säkerhet
Ökade personrisker om framtida utbyggnader 
sker utan en helhetssyn och förbättringar av-
seende trafikrisker - nuvarande trafiksituation 
genom centrum måste lösas. Nollalternativet 
orsakar fortsatta och sannolikt ökande problem 
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5.2.1 Landskapsbild och 
stadsbild
Bostadsutvecklingen kommer till största delen 
ha positiv påverkan på landskaps- och stads-
bild med de riktlinjer som föreslås. Något nega-
tiv konsekvens blir det för de landsbygdsnära 
boendena som får nya verksamhetsområden 
samt vägdragningar i närheten, där det förut varit 
naturligt skogs- eller odlingslandskap. Område-
na i södra industriområdet är mycket stora och 
kommer ge negativa konsekvenser på land-
skapsbilden, de ligger dock inte i höjdläge med 
siktlinjer från många håll. Västra industriområdet 
kommer ge negativa konsekvenser vid ytterligare 
utbyggnad, särskilt för boenden i centrum samt i 
de nya områdena vid Haghult och Tillbo. 

5.2.2 Naturmiljö och 
naturresurser
Inga dokumenterade naturvärden får några större 
negativa konsekvenser, däremot kan avsaknaden 
av inventeringar i tidigt skede göra att värden 
inte tillgodoses i senare skeden. Inom de flesta 
skogsområde för nyexploatering, både verksam-
hetsområdena, vägområdena och bostadsom-
rådena (utom centrum) förekommer sumpskog 
eller våtmarker som är något känsligare miljöer 
där det kan finnas naturvärden som bör tas hän-
syn till i fortsatt planering. 

De negativa konsekvenserna för naturmiljö är 
risker i samband med olyckor vid nya föreslagna 
vägar. Särskilt i korsningspunkter och vid väg-
dragningen mellan väg 26 och Nissan. Samt de 
barriäreffekter det innebär med stora hårdgjorda 
ytor som vid södra industriområdet.

5.2.3 Vattenmiljöer
De största negativa konsekvenserna för vat-
tenmiljöerna är en ökad belastning på befintligt 
dagvattensystem, där det finns behov av rening 
innan det når recipienten, i slutänden Nissan, 
samt att kapaciteten inte klarar av häftiga skyfall 
utan att delar av orterna översvämmas. Det är 

risk för att helhetsbilden går förlorad vid planering 
av olika områden. 

Vägen för den östra dragningen (I3) kommer att 
passera område för reningsverk och avfallsan-
läggning. Risk för att förorenad mark behöver tas 
i anspråk med eventuell risk för föroreningssprid-
ning. 

Reningsverket i Skeppshult utgör också en risk 
och anslutning med fler bostäder bör undvikas 
innan det åtgärdas, annars ökar risken att av-
loppet breddas vid dåliga omständigheter och 
läckage av orenat spillvatten sker till Nissan.

5.2.4 Kulturmiljö
Några dokumenterade fornlämningar berörs 
av planens utvecklingsområden. För de flesta 
går det att anpassa lösningarna så rätt hänsyn 
kan tas vid utveckling av områdena. I området 
för förtätning och utveckling av centrum är det 
däremot risk att i dagsläget värdefull bebyggelse 
går förlorad eftersom det inte finns dokumenterat 
i planen om värdefull bebyggelse byggd under 
senare delen av 1900-talet.

Större områden med värdefulla kulturmiljöer ingår 
i något av riktlinjeområdena ”särskilt bevarande-
värde”. 

5.2.5 Friluftsliv och 
rekreation
Den nya föreslagna trafikleden i väster riskerar 
att bli en barriär mot det omgivande landskapet 
för de boende i orten. De stora områdena i södra 
industriområdet tar skogsmark som idag kan 
användas för rekreation och friluftsliv i anspråk 
vilket ger negativa konsekvenser för rörligheten 
mellan orterna. 

5.2.6 Buller hälsa och 
luftmiljö
Bostadsområden i norra Smålandsstenar vid 
infarten till nya vägen, Haghultsleden, bedöms 

5.2 Planens konsekvenser

68



69

kommunikationer ska skapas till verksamhets-
områden och för trafik som ska passera genom 
orterna.

De nya vägdragningarna är en viktig del i att klara 
miljömålet ”God bebyggd miljö”, då bostadsom-
råden och tätortskärnor får en hälsosammare 
och tryggare miljö. Det intrång som vägarna gör i 
naturmark bedöms väga lättare och inte i någon 
större omfattning påverka övriga miljömål nega-
tivt.

Intentionerna i planen bedöms också innebära 
en framtida konfliktsituation mellan nya bostads-
områden och en ökad trafik. 

Att utpekade grönstråk säkerställs påverkar ock-
så målet ”God bebyggd miljö” i positiv riktning.
Dessutom är detta viktigt för målen ”Levande 
sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och 
djurliv”. På riktigt lång sikt bör kommunen ha 
som mål att frigöra ianspråktagen mark närmast 
Nissan. Det kan innebära att titta på möjligheter-
na att hela eller delar av Östra industriområdet 
flyttas/ omlokaliseras. Nissanstråket är viktigt 
för de flesta utpekade miljömålen för Gislaveds 
kommun.

5.2.9 Riksintressen och 
övriga intressen
Området för den fördjupade översiktplanen berör 
väg 26 som är riksintresse för trafikens framkom-
lighet och indirekt Försvarsmaktens riksintresse 
för Haghults övningsflygplats genom MSA-om-
rådet (Minimum Sector Altitude) som tangerar 
Smålandsstenar i nordöst.

De nya vägdragningarna utanför/runt tätorten 
innebär att belastningen på väg 26 genom cen-
trala Smålandsstenar och Skeppshult minskar. 
Nya utbyggnadsområden innebär inte att några 
nya anslutningar ut mot Väg 26 föreslås. 

Intentionerna i FÖP:en bedöms innebära att riks-
intresset väg 26 påverkas positivt.

få negativa effekter i form av buller vilket även 
gäller Haghultsområdet samt det nya planerade 
området vid Bananenvägen. Centrummiljön och 
området i västra delen av centrum förväntas 
däremot får en betydligt bättre miljö avseende 
buller eftersom den tunga trafiken till stora delar 
ska ledas bort, genomfartstrafiken kommer dock 
inte att försvinna.

En eventuell utökning av utredningsområde för 
verksamheter i Fållinge riskerar att öka bullernivå-
erna i centrum.

5.2.7 Risker och säkerhet
De nya vägdragningarna utgör högre risker för 
utsläpp och spridning av kemikalier vid olycka 
medan trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 
ökar i centrala Smålandsstenar samt att bullerpå-
verkan i centrala Smålandsstenar minskar. Den 
eventuella utökningen av utredningsområdet för 
verksamheter i Fållinge riskerar förutom ökade 
bullernivåer, också att försämra trafiksäkerheten i 
centrum.

Grundvattenförekomsten Nissan med omgivande 
markytor bedöms inte påverkas av föreslagna 
utbyggnadsområden i fördjupningen. En viktig 
aspekt för att ingen påverkan ska ske, är att dag-
vatten från nya verksamhetsområden och vägar 
tas om hand lokalt på ett sätt så att förorening av 
grundvattnet undviks. Anslutning av ny väg norr 
om Smålandsstenar ligger på gränsen mellan 
yttre och inre skyddsområde för vattentäkt. I 
samband med byggnation av vägen kommer 
särskilda skyddsåtgärder att krävas. Förutsatt 
att detta sker bör utbyggnad kunna genomföras 
utan att vattentäkten påverkas. 

5.2.8 Miljömålen
Generellt sett är kommunens arbete med den 
fördjupade översiktsplanen en bra utgångspunkt 
för att skapa möjligheter att uppnå/säkerställa 
aktuella miljömål.

Intentionerna till utveckling av Smålandsstenar 
och Skeppshult tar sin utgångspunkt i att bättre 



70

ny väg i nordväst genererar ökad trafik på Ba-
nanvägen och därigenom en sämre situation för 
föreslagna nytillkommande bostäder väster om 
denna väg. Föreslagen väg (alternativet mellan 
järnvägen och Nissan) i öster mellan väg 153 
och väg 26 söder om Smålandsstenar kan stå 
i konflikt med Östra industriområdet (i centrum) 
och målet ett rikt näringsliv. Utredningen gör 
bedömningen att de centralt belägna företagen 
i framtiden kan nyttja en ny trafikled (förbindelse 
väg 153 österut och väg 26 söderut) som med 
fördel dras igenom delar av det aktuella industri-
området, åt sydväst med en dragning närmare 
Nissan än dagens väg 26.

5.2.10 Kommunala mål
Kommunen har i den kommunomfattande 
översiktsplanen uttalat att man ska arbeta med 
en hållbar utveckling där de viktigaste frågorna 
är näringslivet, utbildning, infrastruktur, bostäder 
och ett inkluderande samhälle. Inför arbetet med 
fördjupningen har man tryckt på samma områ-
den och kompletterat centrumutvecklingen med 
en bättre lokalmiljö och god service.

Föreslagna satsningar på infrastruktur i form av 
nya förbindelseleder väster och öster om tätor-
terna är positivt för flera av de kommunala målen. 
Vad gäller fler och attraktiva bostäder finns en 
konflikt inbyggd väster om Smålandsstenar, där 
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GRANSKNINGS-
YTTRANDE
 

Datum
2018-07-04
 

Beteckning
401-4570-2018
 

Sida 1/2

Gislaveds kommun
kommunen@gislaved.se

Elin Bornvall
Samhällsbyggnadsenheten
010-2236538

Länsstyrelsen i Jönköpings län    |    Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping    |    Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-22 36 000    |    E-post jonkoping@lansstyrelsen.se    |    Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Fördjupad översiktsplan för 
Smålandsstenar och Skeppshult, 
Gislaveds kommun 

Er beteckning: KS.2016.60

Gislaveds kommun har under granskningstiden översänt rubricerad 
fördjupning av översiktsplan till Länsstyrelsen enligt 3 kap. 14 § plan- och 
bygglagen (2010:900, PBL). 

Länsstyrelsens roll i planprocessen 
Under utställningstiden ska länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande över 
planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om förslaget uppfyller lagkraven 
vad gäller riksintressen, miljökvalitetsnormer, redovisning av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mellankommunal samordning och 
bebyggelsens lämplighet i förhållande till människors hälsa och säkerhet 
samt risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Riksintressen
Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken behandlas på ett 
tillfredsställande sätt i den fördjupade översiktsplanen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för luft och vatten behandlas på ett tillfredsställande 
sätt i den fördjupade översiktsplanen. Då planen behandlar 
markanvändningsfrågor på en övergripande nivå är det viktigt att frågan om 
miljökvalitetsnormer i form av påverkan på luft, sjöar och vattendrag 
hanteras i efterföljande detaljplaneläggning och annan lokaliseringsprövning.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Några nya LIS-områden har inte pekats ut och befintliga LIS-områden har 
beskrivits på ett tillfredsställande sätt.

6.1 Granskningsyttrande,
Länsstyrelsen Jönköpings län
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Vad är ett granskningsutlåtande?
Granksningsutlåtandet är en bilaga till antagan-
debeslutet av den fördjupade översiktsplanen.
Syftet med det är att beskriva hur granksnings-
tiden har gått till, redogöra för vilka synpunkter 
som har kommit in och vilka eventuella ändringar 
som de har medfört.

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Små-
landsstenar och Skepsshult har varit utställd 
mellan 31 maj och 12 juli 2018. Planförslaget 
har ställts ut digitalt på kommunes hemsida 
gislaved.se/utvecklakommunen.  I pappersform 
har planförlaget funnits tillgänglig på Torghuset i 
Smålandsstenar och i receptionen på Gislaveds 
kommun. Kungörelse har skett på kommunens 
anslagstavla och i lokaltidningen Värnamo nyhe-
ter och Västboanda i maj månad.

Inkomma skrivelser 
Under granskningstiden har inkommit 21 
synpunkter. Samtliga synpunkter som har kom-
mit in redovisas och kommenteras nedan.

Fördjupad översiktplan efter gransk-
ningstid.
Gislaveds kommun gör bedömningen att den 
fördjupade översiktsplanen inte har fått stora 
förändringar efter att inkomna synpunkter har 
beaktats.

Samtliga synpunkter som har kommit
in redovisas nedan. Dessa skrivelser med erinran 
respektive utan erinran redovisas och kommen-
teras nedan.

1 Inledning

1



2 Skriftliga yttranden inkomna under 
granskningstiden

2

B. Företag, organisationer och föreningar
Weland 2018-07-12 4

D. Nämnder
Bygg- och miljönämnden 2018-07-02 6
Tekniska nämnden 2018-06-20 7
Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-27 8

E. Privatpersoner
Person 1 2018-07-03 9
Person 2 2018-07-09 10
Person 3 2018-07-09 11
Person 4 2018-07-13 12
Person 5-6 2018-07-13 13
Person 7 2018-07-13 14
Person 8 2018-07-13 15

C. Grannkommuner
Hylte kommun 2018-06-20 5

Övriga
Värnamo kommun 2018-07-04 ingen erinran
Falkenbergs kommun 2018-05-30 ingen erinran

A. Statliga och regionala organ
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2018-07-05 1
Region Jönköpings län 2018-07-09 2
Trafikverket 2018-06-21 3

Övriga
Läsntyrelsen Halland län 2018-06-25 ingen erinran
Försvarsmakten 2018-06-05 ingen erinran
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i frågan i det fortsatta arbetet.

Kommentar:
Noteras.

2. Region Jönkopings län (yttrande 
redovisat i sin helhet)
Region Jönköping har yttrat sig över förslaget 
till den nya fördjupade översiktsplanen under 
samrådstiden, sommaren 2017. Föeslaget är nu 
omarbetat efter samråd och de inkomna syno-
unkterna är sammanställda. 
De största förändringarna i planförlaget efter 
samråd rör industriområden, utredningsområden 
för nya vgar, bostadsområden samt tydligare 
riktlinjeområden. Handlingen har också fått en ny 
struktur med tre plankartor, en för vardera strate-
gi, hänsyn och markanvändning.
Delar av de förslag som region Jönköpings län 
lämnat har omhändertagits i den reviderade 
versionen. Region Jönköpings län vill understryka 
vikten av några av de tidigare lämnade synpunk-
ter som bedöms särskilt betydelsefulla:

•Vikten av samplanering mellan bostadsförsörj-
ning och industriutvidgning,
• Vikten av att skydda jordbruks-och naturmark,
•Vikten av att samplanera bostadsbyggande 
och industriutvidgning med befintlig och framtida 
kollektivtrafik. 

Kommentar:
Noteras.

3. Trafikverket (yttrande redovisat i 
sin helhet) (ny)
Tätortsutveckling
Trafikverket ser positivt på att ni flyttar fotbolls-
planen in i Skeppshult samhälle och att ni i ert ut-
ställningsförslag tagit bort industriområde södra 
om väg 153 i Skeppshult.
Förändringar av infrastruktur
Vägar
Väg 26 är riksintresse för kommunikation. Förut-
om väg 26 är även väg 153 utpekat i det funk-
tionellt prioriterade vägnätet. Här väger nationell 

A. Statliga och regionala organ

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län 
(yttrande redovisat i sin helhet)
Länsstyrelsens roll i planprocessen
Under utställningstiden ska länsstyrelsen avge 
ett granskningsyttrande över planförslaget. Av 
yttrandet ska det framgå om förslaget uppfyller 
lagkraven vad gäller riksintressen, miljökvali-
tetsnormer, redovisning av områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mel-
lankommunal samordning och bebyggelsens 
lämplighet i förhållande till människors hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, översvämning 
eller erosion.
Riksintressen
Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken be-
handlas på ett tillfredsställande sätt i den fördju-
pade översiktsplanen.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för luft och vatten behand-
las på ett tillfredsställande sätt i den fördjupade 
översiktsplanen. Då planen behandlar
markanvändningsfrågor på en övergripande nivå 
är det viktigt att frågan om miljökvalitetsnormer 
i form av påverkan på luft, sjöar och vattendrag 
hanteras i efterföljande detaljplaneläggning och 
annan lokaliseringsprövning.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Några nya LIS-områden har inte pekats ut och 
befintliga LIS-områden har beskrivits på ett till-
fredsställande sätt.

Mellankommunal samordning
Relevanta frågor avseende mellankommunal 
samordning har hanterats på ett tillfredsställande 
sätt.

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översväm-
ning och erosion.
Den fördjupade översiktsplanen behandlar frågor 
angående hälsa och säkerhet, risk för olyckor, 
översvämning och erosion på ett tillfredsställande 
sätt. Då planen behandlar markanvändning på 
en övergripande nivå är det
viktigt att dessa frågor även vidare hanteras i 
exempelvis framtida detaljplaneläggningar och 
utvecklingsprojekt. Länsstyrelsen delar
kommunens syn på att en samlad riskanalys för 
Smålandsstenar skulle kunna utgöra ett bra stöd 
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och regional framkomlighet tyngre än lokal 
tillgänglighet.
I översiktsplan för Gislaveds kommun (ÖP16) 
är en korridor avsatt för en förbifart av väg 26 
öster om orterna och redovisas nu också i ert 
utställningsförslag. Trafikverket har i yttrande 
över ÖP16 sett positivt på att säkerställa mark 
för eventuellt framtida förbifart, en generös bredd 
bör säkerställas för framtida handlingsutrym-
me. Redovisad sträckning är smal med knyckig 
linjeföring och kommer att behöva revideras vid 
framtagande av vägplan. I ert förslag ingår en ny 
lokalgata nordväst om orten med anslutning till 
väg 26 och väg 576 (Burserydsvägen), syftet är 
att avlasta centrum från tung trafik och skapa en 
nya tillfart till västra industriområdet. Söder om 
väg 576 skisseras en förlängning med anslut-
ning till väg 153 väster om Skeppshult. En möjlig 
framtida lösning föreslås också mellan väg 153 
och väg 26 sydost om Smålandsstenar.  Möjlig-
het att ansluta, korsningsval och andra åtgärder 
som påverkar funktionen i det statliga infrastruk-
tursystemet ska föregås av en åtgärdsvalsstudie 
där berörda aktörer deltar. Berörs järnväg och 
större vägar bör studien drivas av Trafikverket 
med aktiv medverkan från kommunen såsom 
nu görs för delen mellan väg 26 och väg 576. 
Åtgärder kopplat till exploatering ska finansieras 
av kommunen/exploatören.
Järnväg
I ert förslag lyfts vikten av järnväg bl a föreslås 
ett helt nytt stickspår in till industri/omlastning/
terminal. Kommunen har utrett frågan och anser 
ett läge i Södra industriområdet vara det bästa. 
Trafikverket ser det i grunden positivt att an-
sluta stickspår och därigenom möjliggöra god-
stransporter på järnvägsnätet.

Kommentar :
Noteras. 
Synpunten gällande hur förslaget llustrerar den 
eventuella framtida förbifarten beaktas.

Övriga:
Länsstyrelsen Halland län
Gislaveds kommun har översänt gransknings-
handlingar för fördjupad översiktsplan för Små-
landsstenar och Skeppshult till Länsstyrelsen i 
Halland.
Då Länsstyrelsen i Jönköping samordnar statens 
synpunkter skickas vårt
yttrande till dem.
Länsstyrelsen i Hallands län har inga synpunkter 
på fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar 
och Skeppshult i Gislaveds kommun.

Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat 
ärende.

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
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påverkat samhället med positiva och negativa 
konsekvenser. 
En stor och positiv faktor i urbaniseringen har 
varit industrier. De har skapat arbetstillfällen 
vilket i sin tur har medfört en befolkningsökning 
(positiva konsekveser) men samhället har 
dessvärre utvecklats mot en okontrollerad 
planerig (negativ konsekvens). Resultatet medför 
t.ex att trafikslag inte har tillräckligt med plats i 
samhället, och då får transporten inte optimala 
förhållanden, miljö och ”stadslivet” blir givetvis 
påverkat. 
Det är fakta att tung trafiken genom 
Smålandsstenars centrum påverkar samhället i 
sin helhet, därför behöver vi gemensamt planera 
ett nytt samhälle med en vision till framtiden 
utifrån de förutsättningar som finns idag.
Kommunens ledmotiv för att föreslå en ny 
struktur i samhället är inte att ”hjälpa” till ett 
särskilt område utan förbättra invånarnas liv 
d.v.s kommunens vilja är att bidra till en hållbar 
utveckling.
Gislaveds kommuns prioritet är samhällsintresse 
och är naturligtvis medvetna om att 
Smålandsstenar måste kunna leva vidare med en 
del blandning av indutri och bostäder.

•Rv.26: Framkomlighet är prioritet för 
Trafikverket, vilket är påverkad idag med 
trafiksituationen genom centrum. Hur ett 
samhälle växer d.v.s planeringen, är inte 
Trafikverket ansvarig för. Trafikverket är ansvarig 
för de nationella vägarna d.v.s de har ingen 
ansvar över tätorstrafik. Den framtida gatan blir 
en kommunal gata, vilket innebär att kommunen 
är ansvarig för den. Den framtida gatan är inte 
klassad som en förbifart för att den saknar dessa 
egenskaper. 

4. Weland (yttrande redovisat i sin 
helhet)
Weland AB, Makeni AB och Weland Medical 
AB invänder emot den redovisade handlingen 
”Fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar 
och Skeppshult” främst gällande den planerade 
Haghultsleden.
Den tänkta Haghultsleden skulle ha väldigt nega-
tiva konsekvenser för våra möjligheter att bedriva 
våra verksamheter så effektivt som möjligt. Den 
skulle försämra lastnings- och lossningskapaci-
teten avsevärt för Weland AB och därmed tvinga 
oss att lasta och lossa gods i skift (något som 
idag enbart görs dagtid).
Vi menar att det är ganska enkelt att sätta sig in i 
de trafikflöden som finns i Västra Industriområdet 
för den som vill. För oss är det därför helt obe-
gripligt att man som politiker eller tjänsteman kan 
ställa sig bakom ett förslag som detta. Det visar 
på antingen inkompetens eller bristande intresse 
av att skaffa sig kunskap om hur industriområdet 
fungerar och är uppbyggt. De som vill är hjärtligt 
välkomna till oss för att se hur det ser ut och 
fungerar i Västra industriområdet.
Förutom att ”hjälpa” Västra industriområdet förs 
argument fram om att leda tung trafik bort från 
Smålandsstenars samhälle. Det är argument 
som vi menar är direkt felaktigt. Riksväg 26 är 
en nationell angelägenhet och en förbifart ska 
således bekostas av trafikverket.
Det borde tydligt framgå att man menar att ta 
kommunala skattepengar avsedda för kom-
munal service och verksamhet för att bekosta 
något som trafikverket ansvarar för. Vi vet att 
trafikverket inte planerar att göra en förbifart i 
närtid, skulle Haghultsleden bli verklighet så lär 
det aldrig hända och då kan invånarna i Gisla-
veds kommun känna sig rejält lurade av de som 
fattade beslutet. Det enda rätta för kommunen 
att göra är att fortsätta och ännu starkare försöka 
påverka trafikverket så att de kan tidigarelägga 
en förbifart.

Kommentar :
•Haghultsleden: Småorter (i hela världen) har inte 
planerats för att hantera en snabb utveckling. 
Utvecklingen innebär t.ex befolkningsökning 
och en snabb urbanisering. Dessa faktorer har 

B. Företag, organisationer och föreningar
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grannkommuner med ett starkt näringsliv och en 
delvis gemensam bostads- och arbetsmarknad, 
en omfattande pendling mellan kommunerna. 
Uppemot 500 personer pendlar från Hylte till 
Gislaveds kommun, och cirka 300 i omvänd 
riktning (dec 2015).
Störst utbyte har Hylte kommun med Små-
landsstenar dit ungefär hälften av utpendlama 
reser. Till Gislaved pendlar ett sjuttiotal och till 
Skeppshult cirka 30 personer. För att företagen 
ska kunna kompetensförsöija sina verksamheter 
och människor kunna pendla till sina arbeten på 
ett hållbart sätt, är det viktigt att kollektivtrafiken 
är effektiv och fungerar väl. Pendlingen sker idag 
huvudsakligen med bil, som har ca 99 procents 
marknadsandel gentemot buss mellan Hyltebruk 
och Gislaved, och 85-90 procent av pendling-
en som skulle kunna ske på HNJ-banan. Hylte 
kommun ser här en stor potential för att ge-
mensamt arbeta för ökade kollektivtrafikandelar 
genom åtgärder såsom samordning av tidtabeller 
och betalsystem, ökat turutbud mm på väg 26, 
liksom t.ex. fjärrklarering på HNJ-banan för att 
arbetstidsanpassa tidtabeller etc. Hylte kommun 
ser därför gäma att frågan om hur Gislaveds 
kommun vill utveckla kollektivtrafiken i anslutning 
till planområdet nämns i planforslaget.

Busslinjen 432 Hyltebruk-Smålandsstenar-Gisla-
ved måste avspegla behovet av goda
pendlingsförutsättningar. I dag pendlar många till 
arbete och skola med denna linje. För Hylte
kommuns del är det mycket viktigt att kunna 
möjliggöra för arbets- och studiependling genom 
kollektivtrafik både inom och utom regionen. 
Hylte kommun ser därför ett behov av ökade 
avgångar och bättre planerad trafik på sträckan 
Hyltebruk-Smålandsstenar-Gislaved.

Grundvatten
Grundvattenförekomsten ”Skeppshult-Långaryd” 
har en avgörande betydelse för Hylte kommuns 
vattenförsörjning. Närmare 60 procent av det 
kommunala dricksvattnet hämtas i Bjömaryd-
stäkten som ligger cirka fyra kilometer från 
kommungränsen. Förekomsten ligger i isälvsma-
terial med korta ytavrinningstider varför man bör 
ha särskild uppmärksamhet kring riskerna inom 

5. Hylte kommun (yttrande 
redovisat i sin helhet)
Beslut
Hylte kommun lämnar följande yttrande till Gisla-
veds kommun.
Hylte kommun har med stort intresse tagit del 
av handlingarna till FÖP för Smålandsstenar och 
Skeppshult. Planområdet gränsar inte direkt 
till Hylte kommun, men ligger mycket nära den 
nordöstra kommungränsen och berör framför allt 
gemensamma intressen såsom arbetsmarknad 
och pendling, resor och transporter, samt vatten-
resurser.
Handlingen består av en textdel, tre kartor (stra-
tegi, hänsyn, mark- och vattenanvändning) och 
en samrådsredogörelse. Planförslaget är lättläst 
och redovisar kommunens intentioner med den 
fortsatta utvecklingen av Smålandsstenar och 
Skeppshult väl. Läsningen skulle möjligen kunna 
underlättas av att en kommungräns redovisades 
i kartorna.
Hylte kommun ser positivt på Gislaveds intentio-
ner att utveckla Smålandsstenar och Skeppshult 
som boende- och verksamhetsorter. Orterna 
har en viktig funktion för invånare och företag på 
båda sidor om kommungränsen, och samarbete 
kring samhällsservice och andra utvecklingsfrå-
gor kan med
fördel utvecklas, liksom arbetet med att före-
bygga risker mot människa och miljö. Hylte vill 
särskilt lyfta två frågor där planförslaget skulle 
kunna bli tydligare:

Kommunikationer
Hylte kommun ser positivt på Gislaveds intentio-
ner att utveckla HNJ-banan med
omlastningsterminal och stickspår i Smålands-
stenar, liksom inriktningen att bygga gång- och
cykelväg mellan Skeppshult och Skärshults bad-
plats för att knyta ihop Hylte och Gislaveds
kommuner. I förslaget till ny översiktsplan för Hyl-
te kommun prioriteras huvudcykelstråk för
arbetspendling mellan kommunens tätorter, men 
föreslaget rekreationscykelstråk som knyter sam-
man kommunerna längs med väg 26 kan med 
fördel komplettera dessa på längre sikt.

Hylte och Gislaveds kommuner har såsom 

C. Grannkommuner
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en kontinuerlig dialog med JLT för att förbättra 
kopplingen med Hylte kommun.
När det gäller infrastruktur och kollektivtrafik är 
det frågor som är klassifierade med hög prioritet 
i Gislaveds kommun och de sker i samverkan 
med berörda myndigheter och närliggande 
kommuner.
Frågor rörande Skeppshult- Långaryds 
grundvattenförekomst tydliggöras i planhandligen 
under kapitel 3.4 och under miljökvalitetnormer 
i kapitel 2.3. samt läggs till listan över 
mellankommunala intressen. 

Värnamo kommun 
Värnamo kommun ser positivt på att Gislaved tar 
fram en ny fördjupad översiktsplan. Vidare ser 
kommunen det som positivt att planförslaget tar 
hänsyn till HNJ-banan och att man i planförslaget 
verkar för järnvägssträckans framtida utveckling.
Värnamo kommun vill uppmärksamma Gislaveds 
kommun om att det i Region Jönköpings för-
slag till Regionala trafikplan 2018-2029 finns ett 
sammanhängande stråk för cykelvägsutbyggnad 
mellan Gislaved/Smålandsstenar-Värnamo-Bor 
utpekat. Planen slår fast att en
åtgärdsvalsstudie ska tas fram för stråket.
Värnamo kommun har i övrigt inga erinringar 
över planförslaget för Fördjupad översiktsplan för 
Smålandsstenar och Skeppshult.

Kommentar :
Synpunkten om regionala trafikplan beaktas.

Övriga:
Falkenbergs kommun
Vid beredningsmöte 2018-05-29 med kommun-
styrelsens presidium beslutades att Falkenbergs 
kommun inte avger svar på rubricerade remiss.

avrinningsområdet.
Förekomsten ”Skeppshult-Långaryd” anges i 
förslaget till ny översiktsplan tor Hylte kommun 
som skyddsvärd och ett ”Utredningsområden för 
framtida vattenförsörjning’’ pekas ut för de
delavrinningsområden som berör förekomsten. 
Inom utredningsområdet ska bebyggelse,
verksamheter och anläggningar utformas med 
hänsyn till vattenkvalitet, risk verksamheter utfor-
mas med skydd och försiktighet med avseende 
på risk för vattenförorening, dagvattenhantering 
särskilt utredas etc.
Skeppshult och södra delen av Smålandsstenar 
ligger ovanpå grundvattenförekomsten ”Skepps-
hult-Långaryd”. Denna bör också läggas till i 
listan över mellankommunala intressen på sid 12. 
För att säkerställa den långsiktiga dricksvatten-
försörjningen runt grundvattenresursen önskar 
Hylte kommun att planförslaget omfattar ett stör-
re hänsynsområde än enbart vattenskyddsom-
rådet i Smålandsstenar, vilket bör omfatta även 
förekomsten ”Skeppshult-Långaryd”. Behovet av 
att förebygga riskerna för vattenresurserna kan 
med fördel också anges under inriktningen för 
näringslivsutveckling på sid 8.
Riskerna för spridning av föroreningar till grund- 
och ytvattenresurser ökar påtagligt med för-
väntade klimatförändringar och ökade risker för 
bl.a. översvämningar. Det är bra att planförslaget 
nämner behovet av att möta klimatförändring-
arna genom att förebygga utsläpp och över-
svämningsrisker under utmaningar (sid 9) liksom 
riskerna för vattenmiljöerna i konsekvensbeskriv-
ningen (sid 57).
Hylte kommun saknar dock tydliga strategier för 
hur riskerna för föroreningar av grundvattenföre-
komstema ska förebyggas i planförslaget (kap 4).

Hylte kommun önskar lycka till i det fortsatta 
arbetet. Med anledning av det pågående arbetet 
med ny översiktsplan för Hylte kommun finns 
anledning att lämna kompletterande synpunkter i 
denna remissomgång.

Kommentar :
Synpunterna beaktas. Vad gäller kollektivtrafik 
är det Jönköpings län trafik som beslutar kring 
planering och utförande. Gislaveds kommun har 
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anslutningsväg. 

Bygg- och miljönämnden anser också att en GC-
väg ska anläggas utmed Haghultsledens södra 
sida längs med hela vägens sträckning.

Utredningsområdet för väg till östra industriområ-
det I3 ser nämnden som orealistisk att utföra i sin 
nuvarande sträckning och ifrågasätter om den 
sträckningen verkligen är nödvändig att redovisa 
i FÖP. Ska en vägsträckning redovisas söder om 
järnvägen ska den redovisas som en sträckning 
ända ner till mötet med väg 26 efter överfarten 
vid järnvägen. 

I granskningshandlingen framgår att planeringen 
av verksamhetsområde V1 ska föregås av ett 
plan- eller gestaltningsprogram vilket bygg- och 
miljönämnden ifrågasätter behovet av. En sådan 
process kan i värsta fall fördröja planeringen av 
det nya industriområdet och FÖP bygger in ett 
onödigt och resurskrävande moment i plane-
ringen. Nämnden anser att området inte är mer 
omfattande än att planeringen kan hanteras i en 
detaljplaneprocess.

Bygg- och miljönämnden sympatiserar med 
FÖPs idé om förtätning inom Smålandsstenars 
centrum, område B1. I texten om bebyggelse 
inom detta område framgår att ”förtätning med 
hög anpassning till befintlig bebyggelse i skala, 
färg, placering, byggnadsmaterial och kultur ger 
en positiv utveckling för stadsbilden” och att 
”ny bebyggelse ska komplettera befintlig be-
byggelse med hänsyn till kulturmiljövärde och 
ortens bebyggelsestruktur”. Nämnden menar att 
dessa formuleringar kan hämma en mer vågad 
ny bebyggelsestruktur som inte bara innebär 
en förtätning där ny mark tas i anspråk i sidled 
utan också att bebyggelsen i centrum tillåts att 
byggas på höjden. Bygg- och miljönämnden 
anser att höga hus av god arkitektonisk kvalité 
i allra högsta grad bidrar till en positiv stadsbild. 
Rätt utförda kommer höga hus att komplettera 
befintlig bebyggelsestruktur och på så sätt bidra 
till att skapa en väl fungerande helhet av Små-
landsstenars centrala delar. Skrivelserna i texten 
om bebyggelse inom område B1 bör därför 

6. Bygg- och miljönämnden 
(sammanfattning)
Allvarliga synpunkter från allmänheten på stör-
ningar från industrier, och då framförallt från den 
trafik som industrin ger upphov till, är en av flera 
orsaker till behovet av att förnya FÖP över Små-
landsstenar och Skeppshult. 

En av de bärande idéerna i FÖP är den nya 
vägsträckningen, Haghultsleden, väster om 
Smålandsstenar. Haghultsleden är enligt nämn-
den en förutsättning för att lösa de problem som 
finns med godstrafik till och från västra industri-
området och samtidigt ett sätt att sörja för områ-
dets behov av expansion. Västra industriområdet 
kan fortsätta att utvecklas endast om en säkrare 
och tryggare anslutning till och från området 
genomförs i närtid. Haghultsleden är en garant 
för denna utveckling och att sträckningen nu är 
flyttad västerut till det aktuella läget ser bygg- 
och miljönämnden positivt på. 

Väg 26, Nissastigen, har en väsentlig både posi-
tiv och negativ påverkan på centrala Smålands-
stenar och är en viktig del av samhällets karaktär. 
Vägen möjliggör bl.a. att handeln är lättillgänglig 
för besökare och medborgare som bidrar till liv 
och rörelse i centrum men vägen utgör samtidigt 
en barriär för gående och cyklister som leder till 
ökad otrygghet i centrum.
Haghultsleden kommer på sikt innebära att fram-
för allt tung trafik minskar på Nissastigen genom 
Smålandsstenars centrum. Haghultsleden utgör 
därför en viktig del i FÖPs avsikter att förbättra 
boendemiljön och trafiksäkerheten i Smålands-
stenars centrala delar. 
Bygg- och miljönämnden anser att det är lämp-
ligt att utöka västra industriområdets expansion 
åt nordväst och att industrin kan breda ut sig 
närmare Häradsvägen än vad som redovisas på 
plankarta 3.

Det saknas idag en anslutningsväg med tillräck-
lig kapacitet mellan Haghultsleden och västra 
industriområdet. Nämnden föreslår att det exakta 
läget för denna väg utreds och att området 
mellan västra industriområdet och Haghultsle-
den därför märks ut som utredningsområde för 

D. Nämnder
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handlar om att förtydliga och säkerställa kvaliteter 
i gestaltningen av kvartersmark, allmän platsmark 
och byggnader samt leverera utredningar för att 
effektivisera detaljplansarbetet. Med gestaltning 
avses ett vitt begrepp av fördelning och 
funktioner och goda gestaltningsprinciper.
Underlaget ska fungera som ett pedagogiskt 
verktyg som ska säkerställa kommunens 
och fastighetsägarens gemensamma 
gestaltningsmässiga intentioner med området. 
Underlaget ska också fungera som ett 
informationsmaterial och vägledning samt att 
det blir ett hjälpmedel under hela processen från 
planering och projektering till bygglovsansökan 
och byggnation.

•Område I3: den fördjupade översiktsplanen 
möjliggör ett nytt verksamhetsområde mellan 
Smålandssstenar och Skepsshult. Området 
kommer att påverka trafiken i hela samhället, 
därför är det angeläget att möjligöra olika 
alternativ för att minska belasting av den tunga 
trafiken i samhället. Utredningsområdet för 
vägen ska förlängas något för att illustrera 
anslutningen i nivå med Skruvgatan. Förlänga 
hela utredningsområde för väg, I3, till mötet 
med Rv.26 ses som olämpligt p.g.a närheten till 
korsningen mellan Halmstad-Nässjö järnväg och 
en stor nivå skillnad.

7. Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen har följande synpunkter 
på granskningsförslaget:
1.Kommentar gällande rubrik 4.2.3 Verksamhets-
områden - V1 Verksamhetsområde södraSmå-
landsstenar - sid 39: Tekniska förvaltningen anser 
att en riktlinje med skallkrav att ett planprogram 
eller gestaltningsprogram ska föregå upprättan-
det av nya detaljplaner, är olyckligt då behovet av 
industrimark är stort redan idag. Vi bedömer att 
detta skallkrav kommer fördröja planprocessen 
med flera år samtidigt som flera företag i området 
har kommit med konkreta förfrågningar om ledig 
tomtmark. Efter inköpet av exploateringsfastig-
heten Fägerhult 2:84 finns även ett stort behov 
av samplanering mellan befintliga planer och 
utvecklingen av en ny på denna fastighet.
Vi föreslår nedan skrivningar på sidan 39 istället: 

formuleras om.
Bygg- och miljönämnden anser att gransknings-
handlingen i sin helhet är en mycket väl utförd 
produkt och ser fram mot att kunna tillämpa den 
vid framtida lovgivning och detaljplanering.

Kommentar:
Noteras och delvis beaktas.
• Anslutningen mellan industriområdet och 
den nya gatan: det förefaller olämpligt då 
det utpekade området är ett alldeles för stort 
utredningsområde då den förmodade kopplingen 
till Haghultsleden kommer att ske via Oxelgatan. 
Det har dessutom konstaterats att de i de 
centrala delarna av området finns ett äldre 
täktområde där förekomst av strandlummer 
noterats ett flertal gånger. 

•GC-väg utmed Haghultsleden: Att möjliggöra 
en gc-väg på södra sida leden är inte aktuellt 
eftersom prioritet är cykelvägarna inom tätorten 
där utnyttjandegraden är högre. Häradsvägen 
väster om tätorten används också som 
promenad- och cykelstråk och kompletterar 
cykelvägarna inom orten.

•Expansion verksamhetområde V2:
När man ser hur Smålandsstenar har utvecklats 
och när man ser vilka förutsättningar som finns 
inför framtiden, känns det naturligt att man 
tänker sig en fortsatt expansion på det västra 
industriområdet. Däremot om man analyserar 
Smålandstenars struktur och hur det har 
påverkats av den okontrollerade planeringen 
av samhället, inser man olämpligheten att 
fortsätta tänka och planera som förut. En  
eventuell ytterligare expansion av verksamheter 
är mycket begränsade då närheten finns till 
äldre täktområde (strandlummer), befintliga 
och framtida bostadsområden och värdet av  
Häradsvägen som rekreationsstråk.
 
•Verksamhetsområde V1: 
Detaljplansarbetet reglerar markanvändning, 
kvartersstruktur och exploatering, därför är det 
angeläget att man ordnar principer för den yttre 
miljöns utformning innan man detaljplanerar 
området. Syftet med att gestalta området V1 



”Fortsatta studier gällande kulturlämningar och 
naturvärden behöver genomföras i samband 
med att en ny detaljplan upprättas”. ”Området 
ska detaljplaneras där hela områdets indelning, 
vägnät, grönstruktur samt lokalisering av bebyg-
gelse framgår.”
2.Kommentar gällande rubrik 4.1.2 Sammanfatt-
ning av riktlinjeområden i plankarta 3 samtrubrik 
4.2.3 Verksamhetsområden - V2 Verksamhets-
område nordvästra Smålandsstenar:
Tekniska förvaltningen anser att : på sidan 34 
(och sidan 48) ska kompletteras med ett utred-
ningsområde för väg, som kopplar ihop västra 
industriområdet med den planerade Haghultsle-
den. Detta står uttalat som en ambition i tillhö-
rande beskrivning på sidan 40 och bör således 
även finnas med på tillhörande översiktliga kartor 
för tydlighetens skull.
3.Kommentar gällande rubrik 4.3.3 Utrednings-
område nya vägsträckningar för fordonstrafik -sid 
47: Tekniska förvaltningen föreslår en ny riktlinje 
som behandlar fordonstrafik till och från västra 
industriområdet från/till riksväg 26 och därmed 
konkretiserar ambitionen med Haghultsleden. Vi 
föreslår följande skrivning: Möjligheten för den 
tunga trafiken att färdas mellan västra industri-
området och riksväg 26 ska successivt minska, 
för att slutligen helt upphöra. Detta för att få 
mesta möjliga avlastningseffekt av investeringen 
i Haghultsleden. På sikt ska all tung trafik ledas 
in och ut via Haghultsleden och därmed befria 
Smålandsstenars centrum från både buller och 
riskfyllda farligt gods-transporter.
4. Kommentar gällande rubrik 4.4.3 Områden för 
särskilt bevarande - Fållinge - sid 51:
Tekniska förvaltningen anser att: så som det står 
skrivet i näst sista stycket på sidan 51. Detta 
eftersom delar i programmet strider mot senare 
antagna styrdokument; ÖP16 samt Va-planen 
från 2015. I planprogrammet fastslår man att det 
ska tas fram ett tiotal nya tomter för bostäder 
och att det endast ska vara enskilda va-anlägg-
ningar i området. Detta är inte förenligt med 
ambitionen i vare sig ÖP16 eller va-planen, där 
det uttryckligen står att frågan om kommunalt 
vatten och avlopp bör utredas så snart som nya 
bostäder utvecklas.Vi föreslår nedan skrivningar 
på sidan 51 istället: ”Placeringen av ny bebyg-
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gelse ska passa in i landskapet och i första hand 
byggas i anslutning av befintlig bebyggelse.”

Kommentar:
Noteras och delvis beaktas.
•Verksamhetsområde V1:
Detaljplansarbetet reglerar markanvändning, 
kvartersstruktur och exploatering, därför är det 
angeläget att man ordnar principer för den yttre 
miljöns utformning innan man detaljplanerar 
området.
Syftet med att gestalta området V1 handlar 
om att förtydliga och säkerställa kvaliteter i 
gestaltningen av kvartersmark, allmän platsmark 
och byggnader samt leverera utredningar för att 
effektivisera detaljplansarbetet. 
Arbetet ska fungera som ett pedagogiskt 
verktyg som ska säkerställa kommunens 
och fastighetsägarens gemensamma 
gestaltningsmässiga intentioner med området. 
Materialet  ska också fungera som ett 
informationsmaterial och vägledning samt att 
det blir ett hjälpmedel under hela processen från 
planering och projektering till bygglovsansökan 
och byggnation.
•Utredningsområde för väg: kartan justeras.
•Fållinge: Planhandligen revideras.

8. Barn- och utbildningsnämnden 
(sammanfattning )
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
att förslaget kompletteras med ytterligare ett 
övergångsställe över Nissastigen i höjd med 
Malmgatan vid Coop. Även utmed  
att förslaget kompletteras med minst två säkra 
passager för oskyddade trafikanter över den nya 
vägen Haghultsleden, en vid Bananenområdet 
och en vid Haghult
att i Skeppshult bör cykelväg från bostadsområ-
det och söderut mot rv 153 endast utföras om 
det samtidigt anläggs en säker passage över rv 
153 mot fotbollsplanen. I övrigt bifalla upprättat 
förslag till fördjupad översiktsplan för Smålands-
stenar och Skeppshult, utställningsversion.

Kommentar:
Beaktas.



9. Person 1 (yttrande redovisat i 
sin helhet)
Nu är det på tiden att Kommunens Politiker och 
tjänstemän börjar följa miljöbalken
och övriga lagar när man beslutar om 
detaljplaner och dess användning. Nu får det 
vara slut med beviljande av byggnadslov mitt 
inne i bostadsområde vad det gäller industri.
Uvekull 5:1 Uvekull 2:133 Uvekull 2:223 
VillstadHaghult 1:160. Dessa fastigheter måste 
bort från bostadsområdet därför skall marken 
göras om till bostadsmark eller grönområde.
Flytta ut industrin väster om Kärrvägen.
Se till att en inmatningsväg till Västra 
Industriområdet byggs omedelbart Enligt
N. Palmgren finns det pengar till denna.
Svenshult 1:31 Svenshult 1:32 Svenshult 1:38 
Svenshult 1:41 Svenshult1:56
Svenshult 1:57 Svenshult 1:77 på några 
av dessa fastigheter finns verkstäder och 
lackeringsfirma de måste ut ur samhället, bygg 
bostäder istället på dessa fastigheter. Vi är 
många boende i området som kräver detta.

Kommentar:
Synpunkten gällande bygglov och detaljplan 
skickas vidare till bygg-och miljöförvaltningen 
som är ansvarig för frågorna.
Vad gäller bostadsbyggnad jobbar Gislaveds 
kommun aktivt med frågan.

10. Person 2  (yttrande redovisat i 
sin helhet)
Miljö: 
Undertecknade lämnar härmed ytterligare några 
förslag och synpunkter på FÖP Smålandsstenar 
och Skeppshult som i övrigt är mycket väl 
genomarbetad och tydlig.

Miljö: 
Mycket bra att man vill värna den tätortsnära 
miljön. Inkluderande tätortsnära jordbruksmark 
och naturmark som ej skall exploateras. Bra 
att bevara det öppna tätortsnära landskapet i 
Fållinge för kommande generationer med sin 
unika utsikt över samhället

Jordbrukslandskapet skall värnas och ett aktivt 
jordbruk skall stimuleras. All odlingsmark, 
åkermark och jordbruksmark skall ej bebyggas.
Jordbruksmarken i Fållinge med sitt öppna 
landskap och med sina stora öppna fält drivs 
aktivt och effektivt på ett mycket bra sätt av 
flera aktiva lantbruksföretag i området och de 
är beroende av dessa stora ytor för att kunna 
driva ett kostnadseffektivt jordbruksföretag, 
så jordbruksmarken där måste bevaras så för 
framtiden och inte bebyggas på eller inskränkas 
i övrigt.
Bra att man vill bevara all jordbruksmark i Fållinge 
söder om Värnamovägen samt att ej förändra  
den vackra unika utsikten samt landskapsbilden 
och se den som en resurs och tillgång i ett 
mera långsiktigt perspektiv för kommande 
generationer.
Odlingslandskapen tillika kulturlandskapen måste 
bevaras för framtiden och ej utsättas för intrång 
eller exploatering.
Fållinge utgör dessutom ett värdefullt tätortsnära 
närströvområde för det rörliga friluftslivet som 
utnyttjas av många från tätorten.
Citat från MKB: ”Odlingslandskapet och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion skall skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärderna   bevaras och stärks.
Mycket bra att man markerat ovanstående 
områden som särskilt bevarandevärda!!
Önskvärt med en uppröjning längs Nissan samt 
på sikt gärna 2 gång och cykelbroar över Nissan 
mot Fållinge – exempelvis mittför Fegens sågverk 
samt mittför Strandsnäsområdet.
Järnväg: 
Satsa stenhårt på järnvägen – kan inte ligga 
mera rätt i tiden. Mera gods på järnvägen 
– minska lastbilstrafiken. Viktigt ur både ett 
trafiksäkerhetsperspektiv samt inte minst 
ur miljöperspektiv. Stickspår till Södra 
industriområdet. Jättebra, med stickspår från 
HNJ banan till Södra industriområdet, för att 
ytterligare utvecklas. Med stickspår så ökar 
företagsnyttan väsentligt, bra för miljön, tillför 
mera gods till HNJ banan då också inkluderat en 
omlastningsterminal. Jobba för mera persontrafik 
på HNJ banan, oerhört viktigt att bevara 
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densamma för framtiden.
Mycket bra med terminalområde med 
containerterminal, godsterminal och
 omlastningsterminal för logistik mellan tåg och 
lastbilslastning. Miljömässigt rätt!! Kan Halmstad 
och andra lasta om gods så måste ”vi” också 
kunna det. Även positivt med omlastnings 
och containerterminal för skogsråvaror på 
terminalområdet.
Fokus på höghastighetsbanan med station i 
Värnamo –Bredasten, bör vara bra även för HNJ- 
banan samt övriga järnvägsbanor i länet och 
som på sikt bör ge synergieffekter för kommunen 
och länet.
Arbeta för en förbättring av järnvägen 
mellan Halmstad-Nässjö där mera gods kan 
transporteras på denna.
En positiv hållning från kommunen till 
höghastighetsbanan, med station vid Bredasten i 
Värnamo, borde rimligen vara mycket positivt för 
ett bevarande av HNJ banan och medföra ökad 
person och godstrafik på den.
Vägar – Infrastruktur:
Haghultsleden, ny lokalgata i nordväst!
Mycket bra med en ny väg, lokalgata, från R26 
norr till Burserydsvägen – Bananvägen med 2 
tillfartsvägar till Haghults bostadsområde och till 
Västra Industriområdet – Welands.
Bra om man kan leda den tunga 
genomfartstrafiken från R26 via den nya 
lokalgatan.
Håll fast vid och backa inte med att anlägga 
denna lokalgata från R26 norr till Skruvgatan 
med anslutning till R26 men visa vederbörlig 
hänsyn till boende i området genom att dra 
vägen så långt åt väster som är möjligt för att 
undvika konflikter med boende samt om det är 
möjligt att flytta den eventuella norra rondellen 
ytterligare norrut. Bra också med buffertzoner.
Bra också med en eventuell trafikled – 
förbindelse och förlängning av Bananvägen 
söderut med anslutning mot väg 153 mot 
Varberg. I förslaget finns också tankar på en 
ny förbindelse från väg 153 till R26 söderut vid 
Skruvgatan – 2 förslag.
Utredningsområde för väg genom östra 
industriområdet mellan väg 153 och R 26, väster 
om Nissan är bra – nära järnvägen
Det bästa förslaget av dessa två är det västra 

förslaget – korridoren -  att använda sig av 
Östra Järnvägsgatan/Parkgatan och vidare 
till anslutning till R26 söder vid Skruvgatan, 
alternativt anslutning till R26 längre söderut förbi 
viadukten. Vid läge strax söder om befintlig 
överfart över järnväg kan kanske en planskild 
korsning av järnvägen utföras.
Detta förslag är det absolut bästa och mest 
kostnadseffektiva då ingen ny bro över Nissan 
behöver byggas.
R 26 Nissastigen, Ta bort vägreservatet för 
en eventuell östlig sträckning av förbifart 
Smålandsstenar – Skeppshult!
Man skriver tidigare om vägreservatet för en 
östlig sträckning av R 26 att byggandet av 
vägar har mycket långsiktiga perspektiv, oavsett 
långt perspektiv eller ej så anser vi och många 
andra att ett eventuellt reservat EJ skall vara 
på den östra sidan utan i så fall på den västra 
sidan av samhället. Detta för att bland annat så 
finns huvuddelen av industrierna på den sidan 
inklusive då Södra industriområdet som kommer 
att expandera ytterligare. Dessutom får då också 
industrierna i Burseryd samt Broaryd en bättre 
logistik för sina transporter. Detta är bara några 
av argumenten för en dragning på den västra 
sidan av samhället.
Det kommer inte att bli någon förbifart de 
närmsta 50 åren eller överhuvudtaget.
Trafikverket har gång efter annan förklarat detta 
projekt som samhällsekonomiskt olönsamt.
Förbifart Smålandsstenar – Skeppshult med en 
kostnad på minst 500 miljoner är orealistiskt.
Fokusera i stället på viltstängsel samt mitt/
mötesseparering, så kallad 2+1 väg från 
Skeppshult till anslutning R 40 innan Jönköping, 
samt i övrigt en breddning av denna väg.
Finns en realistisk och bra mycket bättre chans 
att få igenom viltstängsel samt 2+1 väg i närtid, 
än en samhällsekonomiskt olönsam förbifart.
Bättre att utveckla, vårda samt optimera den 
befintliga infrastrukturen före nybyggnation.
Ps) Vi vet att Trafikverket äger dessa frågor 
angående R 26 men det är inte betydelselöst 
vad kommunen anger samt pekar ut eventuella 
vägreservat och då är vi övertygade om att ett 
vägreservat väster om Smålandsstenar skulle få 
betydligt större gehör av Trafikverket i en framtid.
Finns väldigt många argument och parametrar 
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marken är användbar efter utredning. Dessutom 
är marken inte lämplig att bebyggas innan I2-
området i den södra delen är utredd. 

11. Person 3 (yttrande redovisat i 
sin helhet)
Jag noterar att i det uppdaterade planförslaget 
har ”lokalgatan” väster om samhället nu blivit 
en ”huvudgata” vilket ytterligare styrker min 
tes om att det i praktiken kommer att bli 
Förbifart Smålandsstenar. Jag ser också att 
utredningsområdet för vägsträckningen numera 
också innefattar min fastighet Villstads Haghult 
1:15, medvetet val eller är det bara dålig 
precision på kartritarens arbete?
Jag ser också en konflikt i tanken att expandera 
bostadbyggandet västerut och samtidigt öka 
trafikbelastningen i området via denna nya 
Huvudgata. Särskilt område B2 kommer att lida 
hårt av detta. Enligt mitt förmenande är hela 
område B2 istället att anse som en buffertzon 
mellan bebyggelse och trafikmatning västerut, 
mot Burseryd (se mitt ursprungliga yttrande 
som just när det gällde huvudtrafikflödena kring 
samhället redigerats hårt ( 418 ord blev under 
100) i samrådsredogörelsen varvid en stor del av 
sammanhanget gick förlorat).
Ytterligare en konflikt finnes mellan västlig 
bostadsexpansion och tanken på att utöka 
västra industriområdet varför min ursprungsåsikt 
om att flytta Welands till Södra industriområdet
kvarstår i enlighet med mitt ursprungliga yttrande 
(bifogat).
 
Min sammanfattning av detta uppdaterade 
planförslag blir således:
 
• Använd inte kommunala skattepengar för att 
lösa Trafikverkets beting genom att skapa en 
västlig kringled runt Smålandsstenar via en ny 
”Huvudgata” och Bananvägen/Skruvgatan. 
• Skapa en långsiktigt hållbar logistik i området 
med kringleder öster om Smålandsstenar tätort 
med södra industriområdet som nav. 
• Agera framsynt för att skapa uthållig utveckling 
framför att enbart reagera på uppkomna 
situationer. Tänk ytterligare ett par steg framåt.

inom bland annat miljö samt trafikekonomi som 
talar för detta.
Industriområden: 
Mycket bra med de förslag i planen avseende 
Södra samt Västra Industriområderna med dess 
planerade infrastruktur samt dess närmande mot 
Skeppshult.
U 2 Utredningsområde för verksamhet – Fållinge.
Däremot Nej till det föreslagna Industriområdet i 
Fållinge – blå markering på kartan, det är bara att 
hålla med MKB utredarna.
Enligt MKB utredningen så ser man övervägande 
nackdelar med att ytterligare exploatera detta 
område.
MKB utredningen är tveksam till att satsa medel 
och resurser på att utöka Fållinge industriområde 
då det finns bättre alternativ att tillgå. Det 
anses att en utökning av detta område med fler 
verksamheter innebär negativa konsekvenser för 
trafiksäkerheten i centrum med bland annat en 
ökning av bullernivåerna.
Bör också påpekas att med den tänkta 
ytterligare stärkta infrastrukturen med stickspår 
– närhet till järnväg – terminaler, med mera så 
är Södra Industriområdet ett betydligt bättre 
alternativ att utveckla ytterligare.
Flyget:
Att värna om samt skydda flygplatsen i Fållinge 
är viktigt.

Kommentar:
Synpunkten rörande gång-och cykelbroar 
noterats.
•Gislaveds kommunen jobbar intensivt med 
infrastrukturfrågor som t.ex viltstängsel och 
bevarande av Halmstad-Nässjö järnvägen. HNJ-
banan är ett angeläget objekt för vår kommun 
därför jobbar kommunen aktivt med t.ex ett 
3-årsprojekt som har som syfte att öka antalet 
resenärer. Kommunen samverkar tillsammans 
med kommunerna längs med banan. Gislaveds 
kommun jobbar också med JLT för att förbättra 
bussförbindelserna. 
Kommunen ser positiv på att säkerställa mark för 
en eventuell förbifart. Sträckningen visas i ÖP 16 
som antogs i december 2017.
•Utredningsområdet för verksamhet U2: Marken 
får tas i anspråk för att bebyggas endast om 



15 GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Bananvägen och Skruvgatan skapats. En 
uppenbar risk med detta är att arbetet med 
Förbifart Smålandsstenar-Skeppshult enligt 
Översiktsplan 1998  (Kf1999.08.19§66) hamnar 
längre ned på Trafikverkets (Vägverkets) agenda 
då trafikproblemen inte längre ses som akuta. 
Använd inte kommunala skattepengar för att lösa 
Trafikverkets (Vägverkets) åtagande!
Ett ytterligare problem med ”lokalgatan” 
(förbifarten) är att den inte avlastar Nissastigens 
sträckning genom skyddsområdet för 
dricksvattentäkten norr om samhället. Detta var 
en av anledningarna till att det östliga alternativet 
för en förbifart valdes i Översiktsplanen 1998 
som nämnts i stycket om Västra industriområdet 
ovan så skulle en omlokalisering av Weland 
AB också väsentligt reducera behovet av en 
”lokalgata” för den tunga trafiken till området.
Det terminalområde och stickspår som beskrivs 
på sidan 35 är en spännande logistiklösning 
på södra industriområdet men för att få full 
effekt av denna så krävs att trafikflödet även 
österut och norrut säkras. Det förslag till nya 
vägsträckningar som illustreras på sidan 36 och 
som bygger på att trafiken österifrån ansluter 
till en rondell vid Däckcenter är bra. Mycket 
tung trafik till och från Trioplast, Fegens sågverk 
och Västbo Transport avlastas från centrum. 
Västbo Transports etablering i Fållinge kan 
man förmoda gjordes med Översiktsplanen 
1998 i åtanke. Placeringen är ideal den dagen 
förbifart Smålandsstenar-Skeppshult är klar 
enligt Trafikverkets (Vägverkets) plan då deras 
fordon snabbt kan utgå i nordlig, sydlig och 
östlig riktning utan att korsa tätorten. Idag är det 
enbart östlig trafik som fungerar på detta sätt. 
Alla övriga väderstreck kräver att deras fordon 
korsar samhället på sin väg ut och hem. På 
köpet innebär vägsträckningarna som illustreras 
på sidan 36 att trafiklösningen till det nya 
strandnära boende SÖ om Smålandsstenar som 
beskrivs på sid. 25 säkerställs. På sikt kan även 
en direktanslutning till Förbifart Smålandsstenar-
Skeppshult på etappen Fållinge-Skeppshult 
göras om behov finnes. 
Då återstår bara att lösa trafikflödet norröver. 
Skulle en lösning kunna vara att Trafikverket 
(Vägverket) bygger Förbifart Smålandsstenar-

(Bifogat samrådsyttrande)
Det verkar vara en väl genomarbetad plan med 
många goda intentioner. Jag har dock en del 
synpunkter på hur dessa kan genomföras på 
bästa sätt.
Västra industriområdet  (sid. 27) har med tiden 
blivit instängt och utan expansionsmöjligheter 
då bostadsområden vuxit upp på tre av fyra 
sidor vilket blivit en hämsko. Det grundläggande 
felet som gjordes var att bygga ”gräddhyllan” 
(villaområdet mellan Västra Industriområdet 
och Celloplast, numera Demex lokal)  på 
70-talet istället för att planera detta område 
för industriexpansion. Då hade ett naturligt 
sammanhängande industriområde skapats i 
nordväst vars tunga trafik kunde matats från 
Släthultsvägen i norr. Västra industriområdet 
kan istället utvecklas för att härbärgera ett 
företagarkluster med små- och medelstora 
företag och en del av marken närmast centrum 
kan med fördel planeras om för centrumnära 
serviceboende, förskola, parkområde inkl. 
fördröjningsdamm för dagvatten (sid. 50) mm. 
Eller varför inte en etableringsyta för t.ex en 
handelsträdgård?  Jag är verksam i Anderstorp 
där det är mer vanligt förekommande att företag 
”byter upp” sig eller bygger nytt när man växt ur 
sina lokaler än att man gör större tillbyggnader 
av de befintliga man verkar i. Weland AB tillhör 
de industrier som därför bör läggas till på listan 
(sid. 29) över företag som skall omlokaliseras, 
lämpligtvis till Södra industriområdet, 
där infrastruktur och logistiklösningar för 
tunggodshantering kan åstadkommas. Planen 
på ett järnvägsstickspår öppnar upp för framtida 
lösningar för de transportintensiva industrier som 
redan ligger i området: EAB, Gunnar Andersson 
och LGL, och dit även Weland AB kan räknas.
Hållbara transporter och kommunikationer 
(sid. 30) Jag är ytterst tveksam till att den s.k 
”lokalgatan” (sid. 34) vars syfte är att avlasta 
en del av den tunga trafiken i Smålandsstenars 
centrum kommer att fungera. Människor 
tenderar att följa minsta motståndets lag och 
blir ”lokalgatan” tilltalande för den tunga trafiken 
så kommer den även att locka till sig all övrig 
trafik som inte har ärenden inne i tätorten. 
Vips, så har ”förbifart Smålandsstenar” via 
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trafikslag (4 kap 5 § p.2 alternativt 4 kap 8 § 
p.2)”. Den framtida gatan blir en kommunal gata, 
vilket innebär att kommunen är ansvarig för 
den. Den framtida gatan är inte klassad som en 
förbifart för att den saknar dessa egenskaper. 
Trafikverket är ansvarig för de nationella vägar 
d.v.s de har ingen ansvar över övrig tätorstrafik.

Området I2 visar utredningsområde och 
darför är bredare i granskningsförlaget än i 
samrådsförlaget. I översiktsplan ritar man inte i 
samma detaljeringsgrad som i detaljplan. 
Buffertzoner anses tillräcklingt mellan 
bostadsområde och bananvägen.
Område V2 för expansion för 
verksamhetsområde har minskat mellan samråd 
och granskningsförlag. 
I samrådsredogörelse ska kommunen redovisa 
resultatet av samrådet och de ändringar som 
synpunkterna leder till. I omarbetningsprocessen 
tas hänsyn till hela yttrandet men i 
samrådsredogörelsen kan synpunkterna 
sammanfattas.Hela samrådsyttrande finns 
bifogat ovan.

12. Person 4 (yttrande redovisat i 
sin helhet)
1. Vi vill inte se att någon lokalgata byggs i 
Haghult.
2. Vi vill heller inte se att det får byggas 
3-våningshus, (enligt B3), intill Vårgänd i 

Smålandsstenar.

Kommentar:
• Hagshultleden: Smålandsstenar har haft en 
snabb urbanisering. Resultatet av den medför 
en okontrollerad planering som t.ex att trafikslag  
inte har tillräckligt med plats i samhället och då 
får den tunga trafiken inte optimala förhållanden, 
även miljö och ”statslivet” blir givetvis påverkat, 
därför föreslås förslaget med en ny gata som kan 
långsiktigt bidraga till att motverka problematiken 
i Smålandsstenar när det gäller tung trafik

• B3 område: Samhällen växer inte bara i 
befolkningen, utan blir också mer mångfaldiga. 
De senaste 3 år har samhällen i hela Sverige 

Skeppshult i etapper, där man börjar med den 
norra delen (RV26 – väg 153) för att runda 
skyddsområdet för dricksvattentäkten? På så 
vis har man skapat en kringled för i första hand 
tung trafik i alla fyra väderstrecken med södra 
industriområdet som nav.

Handel och Servicefunktioner: Ett levande 
centrum kräver aktiviteter och ett genomflöde 
av människor. En av nyckelfrågorna blir hur 
man skall locka in resenärer (men ej den 
tunga trafiken) i centrum när kringleden är 
färdigbyggd. Man kanske kan jobba med 
att lansera Smålandsstenar centrum som en 
naturlig rastplats för bilburna då det ligger på 
strategiskt avstånd mellan Halmstad, Jönköping 
och Borås. För det krävs ett bra utbud av 
näringsställen, tjänster och kringservice i form 
av t.ex parkeringsplatser. Läge att storsatsa på 
laddstationer för elbilar? Vad man bör undvika 
är etableringar av serviceställen/handelsplatser 
vid någon av förbifartens knutpunkter då detta 
effektivt dränerar centrum på  genomresande 
trafik.
Sammanfattningsvis:
•Utveckla Västra industriområdet för framtidens 
företagsklimat och med centrumnära 
servicefunktioner.
• Använd inte kommunala skattepengar för att 
lösa Trafikverkets beting genom att skapa en 
västlig kringled runt Smålandsstenar via en ny 
”lokalgata” och Bananvägen/Skruvgatan.
• Skapa en långsiktigt hållbar logistik i området 
med kringleder öster om Smålandsstenar tätort 
med södra industriområdet som nav.
• Agera framsynt för att skapa uthållig utveckling 
framför att enbart reagera på uppkomna 
situationer. Tänk ytterligare ett par steg framåt.

Kommentar (avser granskningsyttrande ej bifogat 
samrådsyttrande) :
Samrådsförlaget är ett förslag som kan ändras 
till stor del mellan samråd och det förslag 
som skickas ut till granskning. Kommunen 
omvärderade vilken typ av kategori den nya 
huvudgatan I2 tillhör. 
Huvudgata definieras enligt Boverket som ”Gata 
som binder ihop lokalgator inom en tätort. Alla 



17 GRANSKNINGSUTLÅTANDE

-Varför bygga flerbostadshus i det lantliga 
villaområdet. Bostäder högre än 2 våningar bör 
undvikas. Nytt industriområde planeras norr om 
bostadsområdet Haghult/Tillbo märkt  V2
Att ett industriområde planeras strax intill ett nytt 
”lantligt”  bostadsområde är direkt olämpligt. Det 
kommer att medföra.
-Ökad bullernivå
-Ökad belastning på den planerade ”lokalgatan”
Not: Då det är planerat att bygga bostäder 
B3 kommer dessa i princip angränsa mot 
industriområdet V2. Det kommer ju totalt att 
förstöra den ”lantliga miljön” . Redan idag finns 
det konflikter mellan bostadsområden och 
industriområden i områden runt Weland. Varför 
fortsätta att bygga ut industrin och bostäder i 
samma område. 
Förslag gällande industriområde märkt  V2
Nya industriområden bör läggas i den södra 
delen av samhället (ert förslag V1 )där det inte blir 
konflikt med )bostadsområden. 

Kommentar:
Haghultsleden: Smålandsstenar har haft en 
snabb urbanisering. Resultatet av den medför 
en okontrollerad planering som t.ex att trafikslag  
inte har tillräckligt med plats i samhället och då 
får den tunga trafiken inte optimala förhållanden, 
även miljö och ”statslivet” blir givetvis påverkat, 
därför föreslås förslaget med en ny gata som kan 
långsiktigt bidraga till att motverka problematiken 
i Smålandsstenar när det gäller tung trafik

• Området B3: Smålandsstenar har vuxit 
snabbt vilket gör att förutsättningar som vi 
hade ”igår”, har forändrats. Detta har givetvis 
påverkat samhällets gränser, d.v.s. vad man 
uppfattade som att bo på landsbygden med 
fördelen att ligga nära centrum, är idag en del 
av samhället med goda förutsättningar när det 
gäller lokalisering. Haghultsområdet har bra 
tillgänglighet till centrum och service (förskolor, 
skolan, biblioteket, vårdcentralen, etc). Dessa 
fördelar har gjort att området blivit attraktivt. 
Som bieffekt har det även bidragit till att minska 
växthusgaserna med genom att området är 
beläget på gång och cykelavstånd. Området  
möjliggör olika byggnadsformer och som till 

vuxit  snabb, vilket har påverkat planeringen.
I samhällen börjar ekonomisk ojämlikhet växa 
och segregeringen öka.
Kommunen har som uppgift att hantera 
utmaningarna för att motverka ojämlikhet och 
jobba med den nya mångfalden, därför är det  
angläget att ta fram en ny plan när det gäller 
bostadsbyggnad och vad man behöver för att 
möjiggöra en känsla av tillhörighet och interaktion 
mellan olika sociala och etniska bakgrunder.
En fördjupad översiktsplan är ett viktigt verktyg 
för att möjliggöra en balanserad stadsutveckling 
och tillämpla det mänskliga perpektivet. 
Kommunens arbete ska leda till att nå ett 
hållbart samhälle, vilket innebär att den sociala 
aspekten är essentiellt. Bostäder är ett element 
inom en ort som kan bidrag till integration. För 
att nå en hållbar utveckling behöver kommunen 
jobba fram olika strategier i planeringen. Inom 
bostadsbyggnad föreslås blandade olika 
upplåtelseformer och storlekar för att få ett 
område mer heterogent och bidra till mångfald.  
För att bidra till integration, uppfylla olika 
villkor och motverka segregation kan man t.ex 
samla människor med olika livssituationer och 
bakgrunder, (studenter, barnfamiljer, pensionärer, 
ensamhushåll) i ett och ”samma” hus. 
En annan viktig aspekt är att bidra till minskad 
klimatpåverkan, därför menar komunen att B3 
området är lämpligt i och med att placeringen är 
på cykel/gångavstånd till centrum, service, skolor 
och grönområdenhandlar etc.

13. Person 5-6 (yttrande redovisat 
i sin helhet)
Ny ”lokalgata” planeras att dras väster om det 
nybyggda ”lantliga” bostadsområdet Haghult/
Tillbo.
-Bullernivån kommer att öka
-Lantlig miljö kommer att försvinna
För att minska påverkningarna på området bör
-Vägen dras så långt väster ut som möjligt.
-Buller barriär upprättas.  Gärna med vegitation
-”Lokalgatan” utformas så att man säkerställer 
att den inte utnyttjas som en matarled och får en 
hastighetsbegränsning på 40 km/tim
Bostadsområde B3
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15. Person 8
Vi ställer oss kritiska till anläggandet av den nya 
vägen , Haghultsleden, så som den presenteras 
i FÖP. Detta då vi anser att den skulle innebära 
att man flyttar problemet med tung trafik 
ett bostadsområde till ett annat. Tung trafik 
skapar buller, ohälsosamma avgaser samt en 
ökad olyckrisk. det är ju pga dessa risker som 
förslaget om vägen uppkommit från början och 
att då flytta de problemen från ett område till 
andra är bara dumt.
Vi i norra delen av Småandsstenar och boende 
i Haghult drabbas hårt. Samt även boende på 
Bananeområdet så länge Bananvägen skall 
nyttjas som en förlängning av Haghultsleden. 
Haghultsleden bör darmed självklart anläggas 
norr drivingranchen i norra delen. Den bör 
anläggas med större avstånd från det nybyggda 
Haghultsområdet och Bananvägen bör inte ses 
som ett alternativ för tung trafik överhuvudtaget. 
I norra delen av Smålandsstenar finns ett 
vattentäktsområde. Oavsett om vägen plaveras 
norr eller söder om drivingranchen kommer den 
hamna på vattentäkten. Borlångevägen är idag 
inte byggd på det sätt som krävs för väg på 
vattentätsområde och heller inte för tung trafik. 
Borlångevägen kan därmed inte användas utan 
en ny väg måste åndp byggas. 
Ska satsas kommunala pengar på en ny väg 
skall det självklart göras ordentligt från början 
och med ett långsiktigt tänk. Rama inte in 
samhället för snävt! Vägen kommer bli ett slut på 
Smålandsstenar samhälle-skapa därför ett rejält 

avstånd så att vi kan fortsätta växa!

Kommentar:
•Haghultsleden: Det föreslagna 
utredningsområdet för vägen har dragit nordväst 
utifrån de synpunkter som har inkommit på 
samrådsskedet. Det är fakta att Rv.26 genom 
Smålandsstenars centrum skapar buller, ökar 
olycksrisker etc, därför vill kommunen långsiktigt 
minska de riskerna när det gäller skador på 
hälsa och miljö och därför leda tung trafik utanför 
centrum. Det föreslagna utredningsområdet för 
vägens projektering kommer att ta hänsyn till 
de aspekterna. Den fördjupade översiktsplanen 

viss del handlar om en strategi för att motverka 
segregation, vilket bidrar till ett inkluderande 
samhälle. En fördjupad översiktsplan är ett 
viktigt verktyg för att möjliggöra en balanserad 
stadsutveckling och tillämpla det mänskliga 
perpektivet. Kommunens arbete syftar till att 
leda till ett hållbart samhället, vilket innebär att 
den sociala aspekten är essentiellt. Bostäder 
är ett element inom en ort som kan bidra till 
integration. För att nå en hållbar utveckling 
behöver kommunen jobba fram olika strategier 
i planeringen. Man kan till exempel inom 
bostadsbyggnad föreslå olika upplåtelseformer 
och storlekar för att få ett område mer 
heterogent och bidra till mångfald.  För att bidra 
till integration, uppfylla olika villkor och motverka 
segregation kan man t.ex samla människor med 
olika livssituationer och bakgrunder, (studenter, 
barnfamiljer, pensionärer, ensamhushåll) i ett och 
”samma” hus. 
• Bullernivå: Förslaget jobbar med olika strategier 
för att morverka buller från industrier som 
t.ex buffertzoner mellan industriområde och 
bostadsområde. 
• Utredningsområde för verksamhet U2: marken 
får tas i anspråk för att bebyggas endast om 
marken är användbar efter utredning. Dessutom 
är marken inte lämplig att bebyggas innan V1 
området i den södra delen  är helt utbyggt.

14. Person 7 (yttrande redovisat i 
sin helhet)
Vi motsätter oss planförslaget om den nya 
vägen som ska dras väster om samhället. Det 
verkar som att den är planerad att bli ”förbifart 
Smålandsstenar” och där har Trafikverket ett 
mycket lämpligare alternativ. För vår del kommer 
en eventuell väg även försvåra våra barns väg 
till skola och idrottsutövning. I övrigt håller vi helt 
med det vår granne Person 5-6 har skrivit om 
planerna.

Kommentar:
Noteras.



19 GRANSKNINGSUTLÅTANDE

står inte för ett genomförande, utan kan endast 
peka ut förutsättningarna för en utveckling. 
Området kommer att utredas djupare under 
detaljplanskedet.
• Vattenskyddsområdet: det kommer att behöva 
utredas vidare i detaljplanskedet. Hur kommunen 
tar hänsyn till vårt grundvattentäckt regleras i 
miljöbalken. Inom vattenskyddsområdet finns 
särskilda riktlinjer som alla måste följa.
Borlångevägen: en fördjupad översiktsplan 
står inte för ett genomförande utan kan endast 
möjliggöra och peka ut förutsättningarna för en 
framtida utveckling. Under detaljplanskedet ska 
sträckan I2 utredas.
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• Riktlinjer för handel och service har lagts till.

• Riktlinje rörande B4 har förtydligats.

Nedan följer en sammanfattning av de ändringar 
som har gjorts utifrån inkomna synpunkter som 
inte är av redaktionell karaktär.

Plankarta 3:
• Utredningsområde för anslutningsväg mellan 
Haghultsleden till Västra industriområdet är tillagd 
på plankarta.

• Sträckan för utredningsområde för väg I3 har 
förlängts något för att illustrera anslutningen i 
nivå med Skruvgatan.

Planhandling: 
• Område V1, riktlinje för planering av området 
med gestaltningsprogram/planprogram har 
formulerats om.

• Beskrivningar av vattentäkt Skeppshult-
Långaryd är tillagt i kapitlet 3. Förutsättningar 
under ny rubrik 3.4.7 Grundvattentäkter, samt 
under 2.3.5 Miljökvalitetsnormer. 

• Cykelvägskartan i avsnitt 4.3.1, för både 
Skeppshult och Smålandsstenar har blivit 
kompletterade. Smålandsstenar med nya säkra 
passager och i Skeppshult är cykelvägen mot 
väg 153 bortplockad. 

• Texten om gång- och cykelvägar i avsnitt 4.3.1 
är kompletterad angående Region Jönköpings 
läns trafikplan 2018-2029 om ny cykelled mellan 
Gislaved-Smålandsstenar-Värnamo-Bor.

• Texten om förändringarna av tätortstrafiken 
med anledning av omledning av tung trafik och 
att denna på sikt ska upphöra mellan västra 
industriområdet och väg 26 är kompletterad.  

• Texten om bebyggelseutveckling i Fållinge 
gällande planprogram och VA är kompletterad.

• Område C1 är intentionerna i ”utveckling 
enligt planförslaget” fördjupats kring 
dagvattenproblematiken och avsedda åtgärder.
 
• Karta i planhandlingen gällande förorenade 
områden har uppdaterats med alla ej 
riskklassade och riskklassade.

Sammanfattning av föreslagna ändringar efter 
granskningstiden



Taxa 2018 Taxa 2018 Förslag Taxa 2019 Förslag Taxa 2019

 exkl moms inkl moms  exkl moms inkl moms

Se beslut KS.2018.124, Ks §122 och Ks §213

Vigsel
TAXA: vigsel

Om någon i paret är folkbokförd i Gislaved (oavsett var i kommunen 

vigseln äger rum). Faktisk reseersättning tas ut om vigseln sker utanför 

Gislaveds kommuns gränser avgiftsfri avgiftsfri oförändrad oförändrad

En administrativ avgift tas ut om ingen i paret är folkbokförd i Gislaveds

kommun 500 kr                    500 kr                    oförändrad oförändrad

Om vigselförrättaren tjänstgör för annan vigselförrättare i grannkommun avgiftsfri avgiftsfri oförändrad oförändrad

Kontorsservice / Vaktmästeriet
TAXA: kopieringstaxa

Avgift för kopior av allmänna handlingar och referensmaterial

 Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 50 

kr. Från och med 

sida 11, 2 kr/sida. 

 Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 50 

kr. Från och med 

sida 11, 2 kr/sida. oförändrad oförändrad

Kopiering av eget medtaget material och material som går att låna hem

 2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

 2 kr per sida från 

och med första 

sidan. oförändrad oförändrad

Datautskrifter från kommunens webbplatser och databaser

 Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 50 

kr. Från och med 

sida 11, 2 kr/sida. 

 Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 50 

kr. Från och med 

sida 11, 2 kr/sida. oförändrad oförändrad

Datautskrifter från andra webbplatser

 2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

 2 kr per sida från 

och med första 

sidan. oförändrad oförändrad

Kopiering/utskrifter i färg, A4

 4 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

 4 kr per sida från 

och med första 

sidan. oförändrad oförändrad

Kopiering/utskrifter i färg i annat format än A4

 4 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

 4 kr per sida från 

och med första 

sidan. oförändrad oförändrad

Avgiften för avskrifter av allmän handling

 125 kr per 

påbörjad 

fjärdedels 

arbetstimme och 2 

kr för varje 

framställd kopia, 

dock lägst 50 kr. 

 125 kr per 

påbörjad 

fjärdedels 

arbetstimme och 2 

kr för varje 

framställd kopia, 

dock lägst 50 kr. oförändrad oförändrad

Kopia av videobandsupptagning  600 kr/band  600 kr/band oförändrad oförändrad

Kopia av ljudbandsupptagning  120 kr/band  120 kr/band oförändrad oförändrad

USB                      125 kr                      125 kr oförändrad oförändrad

Avskrift eller utskrift av ljudbandsupptagning

 125 kr per 

påbörjad 

fjärdedels 

arbetstimme 

 125 kr per 

påbörjad 

fjärdedels 

arbetstimme oförändrad oförändrad

Kommunstyrelsen



Antagen av kommunfullmäktige xxx att gälla från och med 2019-01-01

Taxa för kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel

Inledande bestämmelser
1. Denna taxa gäller avgifter för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag (2009:730)

om handel med vissa receptfria läkemedel samt föreskrifter meddelade med stöd av
lagen.

2. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet.

3. Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de i denna
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de
tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet.
Indexuppräkningen tillhandahålls årligen från Sveriges Kommuner och Landsting.

Avgiftsskyldighet
4. Avgiftsskyldig är den som saluför läkemedel som omfattas av lagstiftningen.

Avgifter
5. Taxan är baserad på en beslutad timavgift, för 2018 uppgår den till 950 kronor.

6. Avgift enligt denna taxa tas ut som en fast årlig avgift omfattande två timmar per år.

I den fasta avgiften ingår:
 Handläggning av inspektioner, förberedelser inför och restid i samband med

dessa, upprättande av inspektionsprotokoll och andra skrivelser samt
registerhantering.

I den fasta avgiften ingår inte:
 Inspektioner och andra kontrollinsatser som beror på att verksamhetsutövaren

bryter mot tillstånd eller villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller har
bristande egenkontroll.

 Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten eller
handläggning av klagomål.

För sådan handläggning ska, förutom den fasta årsavgiften, avgift tas ut som timavgift
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan.

För kontroll som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar,
julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och andra helgdagar, gäller en
förhöjd timavgift på 1,5 gånger normal timavgift.

7. 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, resor (max 2 timmar per inspektionstillfälle), provtagning
och kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt föredragning.

Betalning av avgift
8. Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Gislaveds kommun mot faktura.

Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. Betalas
avgiften inte inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen betalas på obetalt
belopp. Vid utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy varvid lagstadgade
kostnader debiteras.

Nedsättning av avgift
9. Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden, med hänsyn till verksamhetens

omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, sätta ner eller efterskänka
avgiften.



Antagen av kommunfullmäktige xxx att gälla från och med 2019-01-01

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804)

Inledande bestämmelser
1. Denna taxa gäller avgifter för Gislaveds kommuns kostnader för offentlig kontroll,

prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen samt de EGbestämmelser som kompletteras av lagen.

2. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet.

3. Avgift enligt denna taxa tas ut för:
1. Prövning i ärenden om godkännande av anläggning, som ska prövas enligt EG-

förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

2. Registrering av anläggning.
3. Handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig

kontroll.

4. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av överklagande av
beslut enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de
EGbestämmelser som kompletteras av lagen.

5. Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att räkna upp
fastställd grundavgift i enlighet med förändringen av prisbasbeloppet.

6. Bygg- och miljönämnden får vid behov fatta beslut om tillämpningsföreskrifter till denna
taxa.

7. 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 bygg- och miljönämnden.

Grundavgift
8. Vid tillämpningen av denna taxa gäller grundavgift för livsmedelskontroll, 1140

kronor per timme kontrolltid. 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.

I de fall grundavgiften 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. För inspektioner, mätningar och andra offentliga



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 grundavgift.

Avgift för prövning
9. Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG - förordning

853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen har överfört
kontrollen, ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för
anläggningen enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) 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 ansökan avser.

Avgiften för prövning får tas ut i förskott.

10. För godkännande av en anläggning som avses i p 9, med anledning av byte av
livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska,
under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv
grundavgift enligt p 9.

11. Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska betalas även om ansökan avslås.

Avgift för registrering
12. Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller

för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala en
grundavgift.

Årlig kontrollavgift
13. För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen

(2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid bygg- och miljönämnden fastställer för
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående
av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens
storlek och konsumentgrupper, en informationsmodul där behovet av information till
konsumenter, bla märkning av livsmedel bedöms samt en erfarenhetsklassificering med
hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Vid denna bedömning tillämpas
Livsmedelsverkets vägledning beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och
beräkning av kontrollavgifter. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass och
erfarenhetsklass framgår av tabellsamlingen i Livsmedelsverkets vägledning till
kontrollmyndigheter med undantag av ändringar i tabell 7 och 10 som redovisas nedan:



Tabell 7. Riskklasser, riskpoäng och den tid som ges enligt riskmodulen. Tiden anges i
timmar.

Riskklass Riskpoäng Riskmodulen
s tid

1 ≥100 26
2 90 20
3 80 14
4 70 10
5 60-65 6
6 55 4
7 35-50 2
8 ≤30 1

Tabell 10. Erfarenhetsklassens tidsfaktor. Erfarenhetsklass B är normalläget och det är
jämfört med denna tid som erfarenhetsklassens tidsfaktor används.

Erfarenhetsklass A B C

Tidsfaktor 0,5 1,0 1,5

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med
grundavgiften.

14. Om en tillämpning av punkt 13 skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir
uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens
bedömning av anläggningens kontrollbehov.

15. Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott.

16. Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännandet av en
anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att
verksamheten påbörjats.

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska
den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

17. Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga
kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för
kontroll och av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus
eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning.





Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar
18. För bygg- och miljönämndens 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 (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel.

Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften beräknas
genom att kontrolltiden multipliceras med grundavgiften. Avgiften ska motsvara
nämndens faktiska kostnader för kontrollen.

Avgiften ska betalas kvartalsvis.

Avgift för extra offentlig kontroll
19. Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den

normala kontrollverksamheten tas avgift ut som avgift för extra offentlig kontroll,
950 kr per timme, för nedlagd kontrolltid 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 av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den
företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får 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.

20. Av 12 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att avgift inte
ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade.

Nedsättning av avgift
21. Av 10 § förordning om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att

kontrollmyndigheten får sätta ner eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det
finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens
offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 5 § i denna taxa.
Om det finns särskilda skäl får nämnden också besluta att sätta ned eller efterskänka
avgiften för godkännande, registrering eller bemanning vid styckningsanläggningar.

Betalning av avgift
22. Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Gislaveds kommun mot faktura.

Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. Betalas
avgiften inte inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen betalas på
obetalt belopp. Vid utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy varvid
lagstadgade kostnader debiteras.



Antagen av kommunfullmäktige 2018-xx-xx § xxx, att gälla från och med 2019-01-01

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Inledande bestämmelser
1. Denna taxa gäller avgifter för Gislaveds kommuns 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. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet.

3. Avgift enligt denna taxa ska betalas för

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

eller undantag,

 Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller

åtgärd,

 Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt

4. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

 Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat,

 Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

5. Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den

kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller

den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

6. Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt

26 kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiften eller

ersättningens storlek ska bestämmas.

Timtaxa
7. Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 950 kronor per hel timme handläggningstid.

Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet



(fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller

verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift) i förhållande till den faktiskt nedlagda

handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som

anges i taxan.

8. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktisk 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, 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. 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
9. Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av

fast avgift enligt taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multiplicerat 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.

10. 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.

11. Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.

12. Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.

13. 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
kungörelse i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

14. 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 taxan.

15. Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast
avgift enligt taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multiplicerat med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt



som anges i taxebilaga 1.

16. 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 beteckning C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i
ärendet.

17. 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
18. För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet

som anges i taxebilaga 2 betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som
bygg- och miljönämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms
genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt 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
multiplicerat med timtaxan.

Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift
för denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerat med timtaxan.

19. Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av en fast avgift eller en fast årlig avgift enligt
taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multiplicerat med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga
1.

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

20. 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 i riskkolumn 0 i taxebilaga 3.

21. 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 verksamhet
har meddelats eller anmälan inkommit, 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 avgiftbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

22. Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser bedriva verksamhet 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.

Betalning av avgift
23. Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Gislaveds kommun mot faktura.

Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. Betalas
avgiften inte inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen betalas på obetalt
belopp. Vid utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy varvid lagstadgade
kostnader debiteras.

Nedsättning av avgift
24. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna
taxa sättas ned eller efterskänkas.



Tillhör kommunfullmäktiges beslut xxx att gälla från och med 2019-01-01

Taxebilaga nr 1 till
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

SKYDD AV NATUREN AVGIFT

Prövning

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

2 h

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

2 h

Anmälan

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

2 h

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 2 h

Tillsyn

Återkommande tillsyn av områden eller objekt

……………….. x h/år
……………….. x h/år
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i
övrigt, vilthägn eller allemansrätten

Timavgift

VERKSAMHETER M.M.

MILJÖFARLIG VERKSAMHET AVGIFT

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 3 h
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 5 h
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 5 h
4. inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på
samma fastighet eller vid samma tillfälle

6 h

5. anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 h
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5-24
personekvivalenter

7 h



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. Bergvärmepump 2 h
2. Övriga anläggningar 2 h

Anmälan

Avgift för handläggning av anmälan av anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöprövningsförordningen (2013:215), tas ut med belopp som motsvarar den
årliga tillsynsavgiften som utgår för verksamheten enligt taxebilaga 2 och 3
enligt riskkolumn 0
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

4 h

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:
1. Bergvärmepump 2 h
2. Övriga anläggningar 2 h

Tillsyn i övrigt

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) för vilken tillstånds eller anmälningsplikt gäller samt U-objekt med
fast avgift

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2

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

Timavgift

1. …………………. Timavgift
2. …………………. Timavgift
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt Timavgift

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Anmälan

Handläggning av anmälan om avhjälpande åtgärd med anledning av en
föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad
eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Handläggning enligt 10 kap. 11 § miljöbalken med anledning av underrättelse
om påträffad förorening som kan innebära skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön

Timavgift

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse Timavgift



från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att
allvarlig miljöskada uppstått
Tillsyn

Återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av följande mark- och
vattenområden, grundvatten, byggnader eller anläggningar samt allvarliga
miljöskador
1. …………….. 4 h
2. …………….. 4 h
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och
anläggningar samt miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

Timavgift

VATTENVERKSAMHET AVGIFT

Prövning

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken

Timavgift

Anmälan

Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken

Tillsyn i övrigt:

Återkommande tillsyn av följande vattenverksamheter:

1. ……………….. x h/år
2. ……………….. x h/år
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet Timavgift

ÖVRIGA VERKSAMHETER OCH HÄLSOSKYDD AVGIFT

Prövning

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 31 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 h
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 h
3. Orm som inte avses i 4 1,5 h
4. Giftig orm 1,5 h
Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Naturligt gödsel, slam 2 h
Prövning av ansökan att inrätta annat slag av vattentoalett enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
1. Förmultningstoalett x h



2. Latrinkompost x h

Prövning av ansökan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd

1,5 h

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

2 h

Anmälan
Handläggning av anmälan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1,5 h

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och
annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2 h

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
1. Förmultningstoalett x h/år
2. Latrinkompost x h/år
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Anlägga gödselstad 2 h

Handläggning av anmälan enligt 38 och 42 §§ 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, piercingverktyg eller andra liknande skärande
eller stickande verktyg
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård, skönhetsbehandling
som innebär silikoninjektioner

2 h

Nivå 2, måttlig hälsorisk: öronhåltagning, akupunktur 2 h
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används
av många människor

2h

Skol- och fritidsverksamheter
-Skola med mer än 400 elever
-Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever
-Skola med högst 100 elever
-Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter

4 h
3 h
2 h
2 h

Tillsyn
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet
för allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Naturvårdverkets
föreskrifter och allmänna råd om badvatten NFS 2008:8



Avgift för provtagning 1 h/
provtagnings-
tillfälle

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser,
transporter och frakt. För anläggningar som behöver återkommande
tillsyn tas även årlig ut enligt vad som anges i Taxebilaga 2

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 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
1. Timavgift
2. Timavgift
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift

KEMISKA PRODUKTER AVGIFT

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

2 h

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 28 § förordning (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av anläggning som
innehåller CFC, HCFC, halon, HFC

Timavgift

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om
anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar
(1985:997)

2 h

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

2 h

Handläggning av anmälan enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB
m.m.

x h

Information
1. Förvaring av mer än 1 m³ dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i
mark

2 h

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

2 h

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark 2 h



med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1m³ men
högst 10m³
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde

2 h

Tillsyn
Återkommande tillsyn av följande anläggningar:
1. Anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC och som kräver
anmälan enligt 28 § förordning (2007:846) om fluorerande växthusgaser

Timavgift

2. Granskning av årlig kontrollrapport gällande anläggningar med mer än
10 kilo CFC, HCFC, Halon, HFC enligt köldmediekungörelsen

1,5 h

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter 2 h

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR AVGIFT

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

Timavgift

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

Timavgift

Prövning av ansökan om dispens enligt vad som föreskrivs i kommunens
föreskrifter om avfallshantering gällande:
Total befrielse Timavgift
Omhändertagande av latrin Timavgift
Tillsyn i övrigt
Återkommande tillsyn över transportörer av avfall med tillstånd enligt
36 § Avfallsförordningen (2011:927)

Timavgift



Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2018-xx-xx § xx, att gälla från och med 2019-01-01

Taxebilaga nr 2 till
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

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

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

1.11 7 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 men högst 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. 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,
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.
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13
kilgram fosfor i färsk träck eller urin.
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,
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.
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13
kilgram fosfor i färsk träck eller urin
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1.renskötsel,
eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11.

1.2001 2 U Djurhållning 30-100 de

  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 plantskola med en odlingsyta som är större än 5000
kvadratmeter



1.3002 2 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 2000
men högst 5000 kvadratmeter

1.3003 1 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 2000
kvadratmeter

1.3004 3 U Anläggning för torkning av gödsel

  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, torv, och andra jordarter

10.10 8 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 7 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25
hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

10.20 6 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus
eller andra jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620)
om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 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.

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 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 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
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 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 anmälnings-pliktig
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.

  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 endast mjölk) för en
produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
verksamheten innebär annat än endast frysning eller paketering.

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
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.

  Vegetabiliska råvaror



15.90 16 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90
dygn i rad under ett kalenderår.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
15.165 eller endast innebär paketering

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 75 000 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
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.

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.

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.

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.

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



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.

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) 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda
att användas som livsmedel, och om upphävande av förordning
(EG) nr 1774/2002, 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) 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda
att användas som livsmedel, och om upphävande av förordning
(EG) nr 1774/2002, 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) 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda
att användas som livsmedel, och om upphävande av förordning
(EG) nr 1774/2002, om produktionen baseras på högst 2 500 ton
per kalenderår.

15.330 11 B Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en
produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
verksamheten innebär annat än endast paketering.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
15.320 eller 15.370.

15.340-1 9 C Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en
produktion av mer än 9 250 men högst 18 500 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten innebär annat endast paketering.
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, 15.370 90.240, 90.250 eller 90.260.

15.340-2 5 C Anläggning för framställning av foder med beredning och



behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en
produktion av mer än 5 00 men högst 9 250 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320,
15.330, 15.370, 90.240, 90.250 eller 90.260.

15.34001 1 U Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en
produktion av högst 500 ton produkter per kalenderår, om
verksamheten innebär annat än endast paketering.

15.350 11 B Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift högst 90
dygn i rad under ett kalenderår

15.360 9 C Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 5
000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat
än endast paketering.
Anmälningsplikt gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.350 eller 15.370.

15.370 11 B Anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata
och kombinerade produkter, för en produktion av
1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
slutprodukternas innehåll av animaliskakt material uppgår till 10
viktprocent eller mer, eller
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar
75 000 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera
5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av
slutprodukternas innehåll.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast
paketering.

  TEXTILVAROR

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

17.10-2 22 B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 men
högst 20 000 ton textilfibrer 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 textilfibrer 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 textilfibrer 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
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
textilfibrer 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
textilfibrer 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 4 000 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 produktion baserad på högst 1
ton hudar per kalenderår

  TRÄVAROR

20.05 11 B Anläggning för behandling av trä och träprodukter med
träskyddsmedel för en produktion av mer än 18 500 kubikmeter
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår, om verksamheten
inte endast består av behandling mot blånadssvamp.

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.

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.

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.

20.4001 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 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.

20.4002 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 150 000 kubikmeter OSB-
skivor, träfiberskivor eller spånskivor 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 OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor
eller andra produkter av spån per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 20.50

20.60-2 7 C Anläggning för tillverkning av högst 10 000 kubikmeter fanér eller
plywood, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 20.50

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.

20.80-1 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.

20.80-2 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.

20.80-3 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.

20.80-4 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.

20.8001 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 i 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 i 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, returfibrer
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, returfiber 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, returfibrer
eller andra fibrösa material. Massa (sulfat/sulfit) utan blekning.

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

21.10-5 16 A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä, returfibrer
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.

21.30 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 papper, papp eller kartong i
industriell skala, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
21.30.

  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

23.05 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller
vätskeform

23.10-1 19 A Anläggning för tillverkning av koks

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

23.10-3 28 A Anläggning för tillverkning av hårt kol inklusive grafit som inte är
tillståndspliktig enligt 31.40.

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 biologiska reaktioner i industriell skala
tillverka organiska ämnen.

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 eller biologiska 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 eller biologiska reaktioner i
industriell skala tillverka högst 5 000 ton per kalenderår ytaktiva
ämnen (tensider)

24.40-3 24 B Anläggning för att genom kemiska eller biologiska 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 eller biologiska reaktioner i
industriell skala tillverka bindemedel för färg och lack - övriga
ämnen

24.40-5 22 B Anläggning för att genom kemiska eller biologiska 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
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,
b) organiska syror, eller
c) bipolymerer, eller
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.

24.60-1 27 B Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska eller
biologiska 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 eller
biologiska 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 eller
biologiska 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, 40.05 eller
4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 40.20

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 något ämne som, enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerat som
mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och växter, farligt, starkt
frätande, frätande, cancerogent, misstänkt cancerogent eller
allergent eller innebär möjlig risk för fosterskador eller annan
hälsorisk.
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 eller biologiska reaktioner
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-
pilot eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala

24.100 7 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
annan beskrivning i förordning.

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 vätskeformade 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 högst 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerat som
"mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur och växter", "farligt",



"starkt frätande", "cancerogent", "misstänkt cancerogent" eller
"allergent" eller innebär möjlig risk för fosterskador eller annan
hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1
000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-
eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton
per kalenderår, eller
4. 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 vätskeformade 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 högst 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerat som
"mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur och växter", "farligt",
"starkt frätande", "cancerogent", "misstänkt cancerogent" eller
"allergent" eller innebär möjlig risk för fosterskador eller annan
hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1
000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-
eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton
per kalenderår, eller
4. 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 vätskeformade 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 högst 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerat som
"mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur och växter", "farligt",
"starkt frätande", "cancerogent", "misstänkt cancerogent" eller
"allergent" eller innebär möjlig risk för fosterskador eller annan
hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1
000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-
eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton
per kalenderår, eller
4. 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 100 men högst 1 000 ton per kalenderår -
1. gas- eller vätskeformade 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 högst 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerat som
"mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur och växter", "farligt",
"starkt frätande", "cancerogent", "misstänkt cancerogent" eller
"allergent" eller innebär möjlig risk för fosterskador eller annan
hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst
1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-
eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton
per kalenderår, eller
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.

24.110-5 10 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka - högst 100 ton per kalenderår -
1. gas- eller vätskeformade 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 högst 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerat som
mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och växter, farligt, starkt
frätande, cancerogent, misstänkt cancerogent eller allergent eller
innebär möjlig risk för fosterskador eller annan hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst
1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-
eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton
per kalenderår, eller
4. 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. 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, 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, 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.

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,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition, eller
4. andra kemiska produkter.

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.

24.160 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton
magnesiumoxid per kalenderår

  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 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 3 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.

25.50-0 7 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1000 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.

25.50-1 4 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton men högst
1000 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.

25.50-2 3 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 2 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
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 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 högst 5 ton per kalenderår.

26.110 7 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 6 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med
detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar
under en tolvmånadersperiod.

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 tillståndspliktig enligt 90.100 eller anmälningspliktigt enligt
90.110.

26.90001 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.

26.90002 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.

  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.

27.10-5 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.

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.

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 1000 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.

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 ickejärnmetall, 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.

27.90-2 19 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat
producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton ickejärnmetall,
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 ickejärnmetall,
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.

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.

27.110-3 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 gjuterier.

27.120-2 21 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer än 20
000 ton men högst 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår ur
annan råvara och genom andra processer än de som anges i 27.70-
27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

27.120-3 13 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer än 3
000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per kalenderår ur
annan råvara och genom andra processer än de som anges i 27.70-
27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier

27.120-4 9 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av högst 3
000 ton ickejärnmetall per kalenderår ur annan råvara och genom
andra processer än de som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier

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.

  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.

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.

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 avloppsvatten men högst 10 000 kubikmeter per
kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmete 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.

28.3001 2 U Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst
10 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.

28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än
1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
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 7 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 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 med uppsamling och filter.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 27.30.

28.50-8 7 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.

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.

28.71 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 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 34.10-35.20.
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 34.10-3-35.20.
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 34.10-35.20.
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 detsamma som i 34.70
andra stycket..

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 lösningsmedelstillförseln minskad med den
mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för
återanvändning, där även återanvändning av lösningsmedel som
bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligen bortskaffas som
avfall.

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 lösningsmedelstillförseln minskad med den
mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för
återanvändning, där även återanvändning av lösningsmedel som
bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligen bortskaffas som
avfall.

39.20-1 17 B Anläggning där mer än 200 ton organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår i
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering
eller lackering,
4. ytrengöring,



5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat,
16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering
av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
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 kalenderår i
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering
eller lackering,
4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat,
16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering
av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
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
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering
eller lackering,
4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,



13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat,
16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering
av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.20-4 11 B Anläggning där högst 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår i
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering
eller lackering,
4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat,
16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering
av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

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
produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad som "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 än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon
produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad som "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.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

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 ska inte sådana organiska
lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2007:846)
om flourerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av
föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikt enligt första stycket gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20. Tillståndsplikt enligt första
stycket 2 gäller inte sjukhus.

39.50-1 5 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 7 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 5 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 , eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen har
kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller för hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår.

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 , eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen har
kapacitet för lagring av mer än 25 000 men högst 50 000 ton vid
ett och samma tillfälle eller för hantering av mer än 250 000 men
högst 500 000 ton per kalenderår.

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 , eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen har
kapacitet för lagring av mer än 5 000 men högst 25 000 ton vid ett
och samma tillfälle eller för hantering av mer än 50 000 men högst
250 000 ton per kalenderår.

39.70 6 C Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har
kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra mer än 5 000 ton, eller
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 som "mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller
"frätande", 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.

39.7001 1 U Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har
kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra högst 5 000 ton, eller
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 som "mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller
"frätande"
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.

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

40.05 B Anläggning för överföring av bränslen till gas- eller vätskeform med
en total installerad tillförd effekt av 20 megawatt eller mer, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10

40.10 11 B Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter
gasformigt bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 40.05, 23.05, 23.10 eller 23.30.

40.20 7 C Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.05, 23.10, 23.30,
40.05 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
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 också annat bränsle används
än 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 också annat bränsle
används än 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.

40.60-3 5 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
mer än 10 MW men högst 20 MW, om inget annat bränsle används
än eldningsolja eller bränslegas.
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

40.80-1 10 A Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller
flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den
sammanlagda uteffekten är mer än 15 MW

40.80-2 8 A Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller
flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den
sammanlagda uteffekten är minst 1 men högst 15 MW.

40.8001 1 U Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller
flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den
sammanlagda uteffekten är högst 1 megawatt.

40.90 7 B Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller
flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst
25 megawatt.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 40.80.

40.100-1 4 C Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller
flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 4
MW men högst 25 MW.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90.

40.100-2 3 C Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller
flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst
125 kilowatt men högst 4 MW.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90.

40.10001 1 U Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller
flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är högst
125 kilowatt.



  Värmepumpar och kylanläggningar m.m.

40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av
värmeenergi från mark, vattenområde, grund- vatten eller
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10
megawatt.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller
tillförsel genom vattentäkt.

40.11001 1 U Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av
värmeenergi från mark, vattenområde, grund- vatten eller
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av högst 10
megawatt.

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

41.90001 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan
kemsteg för mer än 50 000 personer

41.90002 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

41.90003 2 U Vattenverk för högst 5 000 personer

  RIVNING M.M.

45.10 A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan
kärnreaktor monteras ned eller avvecklas från det att reaktorn
stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift och rivning
har upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt
kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från
anläggningsplatsen.

  FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING

50.10 4 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 2 U Anläggning för tvättning av
1. färre än eller lika med 5 000 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. färre än eller lika med 1 000 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 avsedd 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 avsedd som motorbränsle.

50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter

50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter

INFRASTRUKTUR

63.10-1 29 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på
mer än 1 350. 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. Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp 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. Allmän hamn med 50 - 2 000 anlöp 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. Allmän hamn med 10 - 50 anlöp kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

63.10-5 7 B Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på
mer än 1 350. Allmän hamn med högst 10 anlöp 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.

63.30-1 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 3 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.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen
är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40.

63.10001 26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd
trafik med minst 100 000 000 fordonskilometer men högst 1 000
000 000 fordonskilometer per kalenderår

63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd
trafik med mer än 1 000 000 000 fordonskilometer per kalenderår

63.10101 26 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

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 som "mycket giftig", "giftig", "starkt
frätande" eller "frätande".

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

85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

85.1001 1 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid
används som steriliseringsmedel.

  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 5 U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 100
personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter.

90.2002 3 U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 25
personekvivalenter men högst 100 personekvivalenter.

90.25 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller
flera sådana anläggningar som avses i 1.10, 13.20, 13.60, 15.10,
15.40, 15.90, 15.165, 15.170, 15.320, 15.330, 15.350, 15.370, 17.10,
18.10, 20.05, 20.50, 21.10, 21.30, 23.10, 23.30, 24.10, 24.20, 24.40,
24.160, 26.10, 26.50, 26.70, 26.90, 26.130, 27.10, 27.30, 27.40,
27.70, 27.80, 27.100, 27.101, 28.10, 31.40, 39.10, 40.05, 40.40,
40.50, 90.45, 90.180, 90.181, 90.200, 90.201, 90.210, 90.211,
90.240, 90.290, 90.300, 90.320, 90.330, 90.405, 90.406, 90.435 men
som drivs av en annan verksamhetsutövare. Tillståndsplikt gäller
inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
90.10 eller 90.20 eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.



  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 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.

90.45 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid
något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall.
Tillståndsplikten 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.

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 lagring av farligt 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 90.45

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 lagring av farligt 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 90.45

90.50-3 8 B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid
något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 men högst 25 ton oljeavfall,
2. mer än 30 men högst 150 ton blybatterier,
3. mer än 50 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska
produkter,
4. mer än 30 men högst 150 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 men högst 5 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. Anläggning för lagring av farligt 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 90.45

90.60 3 C Anläggning för mellanlagring av farligt avfall
1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där mängden avfall
inte uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall, eller
2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till
a) mer än 5 ton oljeavfall,
b) mer än 30 ton blybatterier,
c). mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
d) mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikten gäller inte
1. Anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller
behandlas, eller
2. anläggning för lagring som en del av insamling om mängden avfall
inte vid något tillfälle uppgår till mer än 1 ton elektriska eller
elektroniska produkter, 1 500 kilogram blybatterier eller 200
kilogram annat farligt avfall, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.45

  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 eller 90.406.

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 eller 90.406.

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 avfall per
år, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 90.100, 90.240, 90.250, 90.260 eller 90.406

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 , 90.260 eller 90.406

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
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, 90.240,
90.405 eller 90.406

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, 90.240,
90.405 eller 90.406.

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, 90.240,
90.405 eller 90.406.



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, 90.240,
90.405 eller 90.406.

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, 90.160, 90.405 eller
90.406.

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, 90.160, 90.405 eller
90.406.

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, 90.160, 90.405
eller 90.406.

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 Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per
kalenderår.

90.180-2 28 A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 men högst 25 000
ton per kalenderår

90.180-3 20 A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 men högst 10 000
ton per kalenderår.

90.181 A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton kalenderår.

90.190 10 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.180.

90.191 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.181

90.200 26 A Samförbränningsanläggning 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.

90.201 A Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabilisk jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.



90.210 20 B Samförbränningsanläggning 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.

90.211 B Avfallsförbränningsanläggning 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 gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
90.201.

90.220-1 10 B Samförbränningsanläggning 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 Samförbränningsanläggning 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 Samförbränningsanläggning 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.

90.22001 2 U Samförbränningsanläggning 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.

90.221 B Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabilisk jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig



enligt 90.201 eller 90.211

90.230 3 C Samförbränningsanläggning 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
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

90.231 ? C Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall
förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 90.201, 90.211 eller 90.221.
Anmälningsplikt gäller inte anläggning där endast
1. vegetabilisk 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
förordning (EG) nr 1069/2009, om verksameten 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 förordning (EG) nr 1069/2009, om
verksameten 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 förordning
(EG) nr 1069/2009, om verksameten 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 ringa 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 ringa 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 ringa 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 1 U 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.

  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.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.290 eller 90.341.

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.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.290 eller 90.341.

90.300-3 8 B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall,
om
1.den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst
10 000 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är
större än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.290 eller 90.341.

90.30001 1 U Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall,
om
1. den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår,
eller
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är
högst 25 000 ton

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 tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.290, 90.300 eller 90.341.

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
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.290, 90.300 eller 90.341.

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 tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.290, 90.300 eller 90.341.

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, eller
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är



större än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.320 eller 90.341

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 tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.320, 90.330 eller 90.341..

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 tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
90.320, 90.330 eller 90.341.

90.341 3 C Slättäckt anläggning för deponering av avfall där sluttäckningen har
godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av
avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 §
samma förordning.

  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.

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

90.405 8 B Anläggning för att bortskaffa annat avfall än farligt avfall genom
1. biologisk behandling
2. fysikalisk-kemisk behandling
3. förbehandling av avfall för förbränning, eller
4. samförbränning eller behandling av slagg eller aska
Tillståndsplikt gäller endast om den tillförda mängden avfall är
större än 12 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte
om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
90.406, 90.10 eller 90.20 eller enligt 13 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

90.406 8 B Anläggning för att återvinna, eller en anläggning för att återvinna
eller bortskaffa, annat avfall än farligt avfall genom biologisk
behandling, förbehandling av avfall för förbränning eller
samförbränning, behandling av slagg eller aska eller fragmentering
av metallavfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än 18 500 ton per
kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per
kalenderår och verksamheten består av endast anerob biologisk
behandling.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.10 eller 90.20 eller enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarligt verksamhet och
hälsoskydd.

90.410 24 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt
avfall, om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än
100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 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, om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än
50 000 men högst 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten
gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 90.30, 90.40, 90.70, 90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310



eller 90.370-90.410

90.420-2 14 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt
avfall om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 10
000 men högst 50 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller
inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
90.30, 90.40, 90.70, 90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310 eller
90.370-90.410.

90.420-3 8 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt
avfall om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än
4 000 men högst 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten
gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 90.30, 90.40, 90.70, 90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310
eller 90.370-90.410

90.420-4 7 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt
avfall om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än
500 men högst 4 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller
inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
90.30, 90.40, 90.70, 90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310 eller
90.370-90.410

90.430 3 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt
avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 90.30, 90.40, 90.70, 90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310,
90.370, 90.375 eller 90.405-90.420.

90.435 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt ett
förfarande som anges i R2, R5, R6, R7, R8 eller R9 i bilaga 2 eller i
D4, D8, D9, D13 eller D14 i bilaga 3 till avfallsförordningen
(2011:927), om den tillförda mängden farligt avfall är större än
2 500 ton per år.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 90.180, 90.181, 90.320 eller 90.330

90.440 15 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall om
huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen
kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är
större än 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-
90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.43.

90.440-1 32 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall om
huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen
kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är
större än 25 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte
om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.50,
90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-90.280,
90.320-90.400 eller 90.43.

90.440-2 28 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall om
huvuddelen av det avfall som avses att 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.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-
90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.43.

90.440-3 17 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall om
huvuddelen av det avfall som avses att 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.



Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-
90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.43.

90.450-1 15 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 1 000 men
högst 2 500 ton farligt avfall per kalenderår om huvuddelen av det
avfall som avses att 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, 90.435 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 om huvuddelen av det avfall
som avses att 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, 90.435 eller 90.440.

90.450-3 8 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst 50 ton farligt
avfall per kalenderår om huvuddelen av det avfall som avses att 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, 90.435 eller 90.440

  Långtidslagring, djupförvar

90.455 26 A Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1
viktprocent i djupt bergförvar.

90.456 A Underjordsförvar av mer än totalt 50 ton farligt avfall.

90.457 A Underjordsförvar av farligt avfall, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.456

90.458 B Underjordsförvar av annat avfall än farligt avfall.

  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 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 100 000 skott per
kalenderår.



92.20-3 3 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.

  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.

93.10-2 3 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

  BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20 7 B Krematorium.

  ÖVRIGA 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 högst 20 ton färg eller lack eller 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

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

Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamheter
KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå T= Timtid

KK AK PN Beskrivning
Utbildningsverksamhet och liknande

200.10-1 5 C Riksinternatskola
200.10-2 5 C Gymnasieskola med mer än 50 elever
200-10-3 4 C Gymnasieskola med högst 50 elever



200.10-4 4 C Resurscenter
200-10-5 4 C Grundskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola
200.10-6 4 C Förskola
200.10-7 1 C Förskoleklass, öppen förskola, familjedaghem

Samlingslokaler och liknande
200.20-1 1 C Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och

högskolor
200.20-2 1 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet
200.20-3 1 U Fritidsgård eller liknande

Skönhetsvård och liknande
200.30-1 2 U Solarium
200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr
200.30-3 1 U Frisersalong

Vård och hälsa
200.40-1 4 U Lokaler för vård eller annat omhändertagande
200.40-2 2 C Fotvård
200.40-3 3 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet
200.40-5 2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande
200.40-4 1 U Övriga alternativa behandlingar

Idrott och liknande
200.50-1 4 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande
200.50-2 3 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars

används av många människor
200.50-3 3 U Strandbad

Boende
200.60-1 6 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma bostadsområde
200.60-2 5 U Bostäder med mer än 500 lägenheter men högst 500 lägenheter

inom samma bostadsområde
200.60-3 4 U Bostäder med mer än 25 lägenheter men högst 200 inom samma

bostadsområde
200.60-4 3 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde
200.60-5 4 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjligheter, folkhögskola med

boende
200.60-6 3 U Camping/stuganläggning
200.60-7 3 U Övrigt tillfälligt boende

Förvaring av djur
200.70-1 1 U Lokaler för förvaring av djur
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Taxebilaga nr 3 till
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid

Årlig tillsynstid
Verksamheten inplaceras i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 med tilläggspoäng av taxebilaga 3.
Verksamheten inplaceras vidare i en riskkolumn med tillämpning av en riskbedömning enligt
denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av
nedanstående tabell.

Riskbedömning
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0, varefter riskbedömningens påverkan
beräknas. Varje fråga i riskberäkningen genererar ett antal poäng. Maximal poängsumma är 9,
men det finns bara 6 riskkolumner. Om en verksamhet får mer poäng än 6 poäng, placeras
den i kolumn 6. I praktiken är nämligen den maximala poängsumman 6 för respektive
miljöfarliga verksamheter. Summan av poängen ligger till grund för inplacering i rätt
riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt tabellen nedan. Verksamheten placeras in i
rätt kolumn genom det antal poäng som verksamheten erhåller i riskbedömningen.



Riskbedömningstabell

 Avgifts- Riskkolumner

klass A B 0 1 2 3 4 5 6
1 T T T T 2 3 4 5 6

2 T T 2 3 4 5 6 7 8

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

6 7 8 9 10 12 13 14 16 18

7 9 10 12 14 15 16 17 20 25

8 12 13 16 18 20 21 23 26 30

9 15 17 20 23 25 26 29 33 40

10 18 20 24 27 30 32 35 39 45

11 21 23 28 32 35 37 40 46 55

12 24 26 32 36 40 42 46 52 60

13 27 30 36 41 45 47 52 59 70

14 30 33 40 45 50 53 58 65 75

15 33 36 44 50 55 58 63 72 85

16 36 40 48 54 60 63 69 78 90

17 39 43 52 59 65 69 75 85 100

18 42 46 56 63 70 74 81 91 105

19 45 50 60 68 75 79 86 98 115

20 48 53 64 72 80 84 92 104 120

21 51 56 68 77 85 90 98 111 130

22 54 59 72 81 90 95 104 117 135

23 57 63 76 86 95 100 109 124 145

24 60 66 80 90 100 106 115 130 150

25 66 73 88 99 110 116 127 143 165

26 72 79 96 108 120 127 138 156 180

27 78 86 104 117 130 137 150 169 195

28 84 92 112 126 140 148 161 182 210

29 96 106 128 144 160 169 184 208 240

30 108 119 144 162 180 190 207 234 270

31 120 132 160 180 200 211 230 260 300

32 135 149 180 203 225 237 259 293 340

33 150 165 200 225 250 264 288 325 375



Riskbedömning
Följande faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används:

Faktor och bedömningsgrund
Kolumnför
flyttning

1. Markförhållanden, lokalisering m.m.
a) Historisk förorening i mark eller byggnad 1
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler

eller inom vattenskyddsområde
1

c) Påverkar mer än ett miljömål eller miljökvalitetsnorm 1
2. Kemiska produkter

a) Råvaror och produkter med krav på särskild hantering 1

b) Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller
prioriterade riskminskningsämnen

1

3. Tilläggspoäng
a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser 1
b) Särskilt transportintensiv verksamhet eller använder ej

förnybar energi
1

Summa riskpoäng



Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller
ökat tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer

Verksamhetsdel eller
liknande

Kriterier Riskpoäng

Alla typer av verksamheter Användning av produkter och
ämnen som innehåller kemikalier
vilka kan tas upp genom inandning
eller hudkontakt och då är skadliga
för människors hälsa

1

Alla typer av verksamheter Babysim 1
Alla typer av verksamheter Bad med högtempererad bassäng 1
Alla typer av verksamheter Bad med manuell rengöring 1
Alla typer av verksamheter Bad med äventyrskaraktär 1
Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, spa

o. dyl.
1

Alla typer av verksamheter Diatermi 1
Alla typer av verksamheter Enskilt vatten 1
Alla typer av verksamheter Förskola/fritids som extra

verksamhet i annan lokal eller
verksamhet enligt 38 § FMVH

1

Alla typer av verksamheter Försäljning av hygeniska och
kosmetiska produkter

1

Alla typer av verksamheter Gym som extra verksamhet 1
Alla typer av verksamheter Hög musik 1
Alla typer av verksamheter Nagelvård, nagelskulptering och

liknande
1

Alla typer av verksamheter Piercing 1
Alla typer av verksamheter Silikoninjicering 1
Alla typer av verksamheter Solarium som extra verksamhet 1
Alla typer av verksamheter Uteservering 1
Alla typer av verksamheter Verksamhet som bedrivs i bostad

eller utnyttjar vatten, WC o.s.v. i
bostad

1

Alla typer av verksamheter Yrkesmässig hygienisk verksamhet
som extra verksamhet under
samma organisationsnummer

1per del

Alla typer av verksamheter Återanvändning av stickande och
skärande verktyg

1

Camping, stugbyar, strandbad o.
dyl i förekommande fall även andra
typer av verksamheter

Användning av torrtoalett 1

Camping, stugbyar samt annan
form av boende i grupp (t.ex. logi
för bärplockare o. dyl.

>25 campingenheter eller
stugor/lägenheter

1

Förskola/fritids >5 avdelningar 1
Idrottsanläggning >3 salar 1
Samlingslokaler >200 personer 1



Skolor och undervisningslokaler >400 elever 1
Skolor och undervisningslokaler Gymnastiksal 1
Skolor och undervisningslokaler Kemi- eller fysiksal 1
Skolor och undervisningslokaler Kvällsuthyrning 1
Skolor och undervisningslokaler
förskolor, samt vård/boende i
omsorg

Nära bulleralstrande
kommunikationsanläggning,
industri eller liknande

1

Skolor och undervisningslokaler Salar för yrkesinriktad utbildning 1
Skolor och undervisningslokaler Slöjdsal 1
Solarium >5 bäddar 1
Solarium Obemannat 1
Strandbad EU-bad 1
Strandbad Närhet till dagvattenutsläpp 1
Strandbad Närhet till utsläpp av

avloppsvatten
1

Tillfälligt boende >50 bäddar 1
Bed and breakfast >10 bäddar 1
Vård/boende i omsorg Blöjbyten 1
Vård/boende i omsorg >5 avdelningar 1
Yrkesmässig hygienisk verksamhet >4 utövare av hygienisk

verksamhet under samma
organisationsnummer

1



Antagen av kommunfullmäktige 2018-xx-xx § xxx, att gälla från och med 2019-01-01

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220)

Inledande bestämmelser
1. Denna taxa gäller avgifter för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslag

(1988:220) samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

2. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet.

3. Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de i denna
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de
tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet.
Indexuppräkningen tillhandahålls årligen från Sveriges Kommuner och Landsting.

Avgiftsskyldighet
4. Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor av

kategori UV-typ 3 enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nomenklatur.

Avgifter
5. Taxan är baserad på en beslutad timavgift, för 2018 uppgår den till 950 kronor.

6. För anmälan av ny verksamhet samt tillsynsbesök av befintlig verksamhet uttags timavgift
om
1 solbädd 2 timmar
2-5 solbäddar 3 timmar
6-9 solbäddar 4 timmar
10 solbäddar och fler 5 timmar

7. I avgiften för ett tillsynsbesök innefattas förberedelser, inspektion, efterarbete (rapport-
skrivning samt meddelande av råd och förelägganden) samt en uppföljande inspektion
för kontroll av efterlevnaden av meddelade råd och förelägganden. Krävs ytterligare
tillsyn debiteras timtaxa.

Betalning av avgift
8. Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Gislaveds kommun mot faktura.

Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. Betalas
avgiften inte inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen betalas på obetalt
belopp. Vid utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy varvid lagstadgade
kostnader debiteras.

Nedsättning av avgift
9. Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden, med hänsyn till verksamhetens

omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, sätta ner eller efterskänka
avgiften.



Antagen av kommunfullmäktige 2018-xx-xx § xx, att gälla från och med 2019-01-01

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) och
lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

Inledande bestämmelser
1. Denna taxa gäller avgifter för bygg- och miljönämndens tillsyn enligt tobakslag

(1993:581), tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar.

2. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet.

3. Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de i denna
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de
tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet.
Indexuppräkningen tillhandahålls årligen från Sveriges Kommuner och Landsting.

Avgiftsskyldighet
4. Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig handel enligt lagstiftningen.

Avgifter
5. Taxan är baserad på en beslutad timavgift, för 2018 uppgår den till 950 kronor.

6. För handläggning av anmälan och granskning av egenkontrollprogram tas en kostnad ut
motsvarande två timmars tillsyn.

7. För kontroll i övrigt debiteras verksamheterna med en årlig tillsynsavgift motsvarande
två timmars tillsyn. Tillsyn som överstiger två timmars tillsyn debiteras med löpande
timtaxa.

8. Den årliga debiteringen utgår från det året anmälan inkommer, och fortlöper till och
med det året verksamheten meddelar om upphörande.

Betalning av avgift
9. Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Gislaveds kommun mot faktura.

Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. Betalas
avgiften inte inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen betalas på obetalt
belopp. Vid utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy varvid lagstadgade
kostnader debiteras.

Nedsättning av avgift
10. Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden, med hänsyn till verksamhetens

omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, sätta ner eller efterskänka



avgiften.
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Antagen av kommunfullmäktige xxxxxxx att gälla från och med 2019-01-01

Taxa för handläggning och tillsyn enligt alkoholagen

Inledande bestämmelser
1. Denna taxa gäller avgifter för Gislaveds kommuns kostnader för handläggning och tillsyn

enligt alkohollagen vad gäller serveringstillstånd och detaljhandel/servering med folköl i

enlighet med 8 kapitlet 10 § 3 stycket alkohollagen.

2. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet.

3. Avgift enligt denna taxa ska betalas för

 Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om serveringtillstånd,

 Tillsyn som föranleds av meddelat serveringstillstånd,

 Tillsyn som föranleds av anmälan om detaljhandel/servering av folköl,

 Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt

4. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

 Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat,

 Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller

åtgärd

 Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

5. Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den

kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller

den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

Timtaxa
6. Vid tillämpning av timtaxa i denna taxa är timtaxan 950 kronor per påbörjad timme.

7. Vid tillsynsbesök beräknas varje tillsynsbesök ta 1,5 timme inklusive förberedelser,

efterbehandling, besöket och restid.

Serveringstillstånd - Avgifter för handläggning
8. Avgift för handläggning av ansökan om serveringstillstånd ska betalas enligt Taxebilaga till

taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen.

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

9. Avgift för handläggning ska erläggas av sökanden innan handläggning av ärendet påbörjas.
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10. Avgift för handläggning betalas inte tillbaka även om ansökan avslås.

11. Avgifterna för handläggning har bestämts genom att räkna fram bygg och
miljöförvaltningens kostnad för handläggningen och sedan översatts till motsvarande
procent av prisbasbeloppet (med en decimal) och slutligen avrundats till närmsta
hundratal. Avgifterna för handläggning räknas upp med prisbasbeloppet inför varje nytt
år.

Stadigvarande serveringstillstånd - Avgift för tillsyn
12. För regelbunden tillsyn över serveringstillstånd betalas en årlig tillsynsavgift som består av

en fast tillsynsavgift och en rörlig tillsynsavgift i enlighet med Taxebilaga till taxa för
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen.
Den fasta tillsynsavgiften baseras på omsättningen av alkoholdryck i förhållande till total
omsättning på serveringstället enligt Folkhälsomyndighetens restaurangrapport för
föregående år.
Den rörliga tillsynsavgiften baseras på hur verksamheten bedrivs under året.

13. Avgift för tillsyn ska betalas av tillståndshavare.

Stadigvarande serveringstillstånd – fast tillsynsavgift
14. Den fasta tillsynsavgiften omfattar kalenderår och betalas i april/maj när tillståndshavaren

rapporterat in Folkhälsomyndighetens restaurangrapport. Fast tillsynsavgift betalas från
och med att serveringstillstånd meddelats.

15. I den fasta tillsynsavgiften ingår ett visst antal tillsynsbesök, som bestäms enligt
Taxebilaga till taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, och årlig inre tillsyn.
Varje tillsynsbesök beräknas ta 1,5 timme och den inre tillsynen beräknas ta 2 timmar
per tillståndshavare och år.

16. Nyöppnade restauranger har inte lämnat in någon restaurangrapport till
Folkhälsomyndigheten och den första rapporten kan vara missvisande. Därför debiteras
nyöppnade restauranger per tillsynsbesök med ett tillägg för den inre tillsynen under de
två första kalenderåren (jan-dec).

17. Den fasta tillsynsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten avrundas
till närmsta tusental. Den fasta tillsynsavgiften för nyöppnade restauranger med
serveringstillstånd till allmänheten avrundas till närmsta hundratal. Den fasta
tillsynsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap avrundas till
närmsta hundratal.

Stadigvarande serveringstillstånd – rörlig tillsynsavgift
18. Den rörliga tillsynsavgiften betalas löpande under året, med undantag för rörlig avgift för

sen serveringstid som debiteras i samband med den fasta tillsynsavgiften.

19. Den rörliga tillsynsavgiften består av fyra olika komponenter/former.

20. Då extra tillsyn behövs – vid tillämpning av denna form av rörlig tillsynsavgift debiteras
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tillståndshavaren enligt bygg- och miljöförvaltningens timtaxa. Extra tillsyn kan behövas i
form av tillsynsbesök på serveringsstället om det uppstår problem oavsett vad det beror
på, exempelvis överservering, mycket bråk, droger, allmän oordning etc. Extra
tillsynsbesök ska inte genomföras förrän alla de ordinarie tillsynsbesöken har
genomförts – dock krävs det inte att Gislaveds kommun håller sig till den ursprungliga
tillsynsplanen. Vid problem kan tillsynsbesök genomföras tätare. Extra tillsyn kan också
behövas i form av rådgivning och förklaring av alkohollagen om det uppstått problem på
grund av att personalen saknat kunskap.

21. Sen serveringstid (efter klockan 01.00) och sen serveringstid (efter klockan 02.00) – vid
tillämpning av denna form av rörlig tillsynsavgift debiteras tillståndshavarna enligt
Taxebilaga till taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen. Sen serveringstid
debiteras tillståndshavaren i samband med den fasta tillsynsavgiften i april/maj.

22. Öppnade tillsynsärenden – vid tillämpning av denna form av rörlig tillsynsavgift debiteras
tillståndshavaren enligt bygg- och miljöförvaltningens timtaxa. Ett tillsynsärende kan
öppnas på många olika grunder men det måste gälla en brist av allvarligare slag,
exempelvis brister med avseende på ekonomin, brister avseende uppfyllande av
alkohollagens krav eller brister i den personliga lämpligheten.

23. Inte skickat in restaurangrapporten i tid – Folkhälsomyndighetens restaurangrapport ska
lämnas in av alla tillståndshavare som någon gång under föregående år innehade ett
stadigvarande serveringstillstånd. Restaurangrapporten ska ha kommit in till
Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars. Om så inte har skett skickas en påminnelse ut
dagarna efter 1 mars. Om restaurangrapporten inte har kommit in den 1 april skickas
ytterligare en påminnelse ut. Om restaurangrapporten inte har kommit in den 1 maj
bestäms den fasta tillsynsavgiften för innevarande år till det maximala tillsynsbeloppet i
Gislaveds kommun. Samtliga avgifter följer av Taxebilaga till taxa för handläggning och
tillsyn enligt alkohollagen.

Tillfälligt serveringstillstånd - Avgift för tillsyn
24. För tillfällig tillsyn i samband med tillfällig servering av alkoholdryck betalas en fast

tillsynsavgift enligt Taxebilaga till taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen.

25. Den fasta avgiften för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska betalas av sökande i
samband med ansökan om serveringstillstånd.

26. Den fasta avgiften för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten betalas tillbaka om
ansökan avslås.

Detaljhandel/servering av folköl
27. För detaljhandel med folköl eller/och servering av folköl tas en tillsynsavgift ut i enlighet

med Taxebilaga till taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen.

28. Tillsynsavgiften ska betalas av den som bedriver detaljhandel eller servering och
debiteras i efterhand.
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29. Utöver den fasta tillsynsavgiften för detaljhandel/servering med folköl kan Gislaveds
kommun tillämpa timtaxan om det uppstår behov av tillsyn utöver det årliga besöket.

Betalning av avgift
30. Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Gislaveds kommun mot faktura.

Betalning ska ske inom tid som anges på faktura.
I normalfallet gäller 14 dagars betalningstid i samband med ansökan om
serveringstillstånd och 30 dagars betalningstid i övriga fall. Betalas inte avgiften inom
angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen betalas på obetalt belopp. Vid
utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy varvid lagstadgade kostnader
debiteras.

Nedsättning av avgift
31. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna
taxa sättas ned eller efterskänkas.
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Taxebilaga till taxa för handläggning och tillsyn enligt
alkohollagen

 Ansökningsavgifter serveringstillstånd
Stadigvarande serveringstillstånd Avgift i % av PBB

Till allmänheten (stadigvarande restaurang) 19,4 %

Till slutet sällskap (festvånings- eller klubbrättighet) 17,1 %

För cateringverksamhet till slutet sällskap (eget tillstånd) 17,1 %

Särskilt tillstånd för provsmakning (vid tillverkningsställe) 17,1 %

Gemensamt serveringsutrymme (stadigvarande) 5,9 %

Utökad servering genom fler dryckesslag 1,5 %

Utökad serveringstid 5,6 %

Utökad serveringsyta (ombyggnad, uteservering m.m.) 5,6 %

Ägarskifte med samma organisationsnummer 9,3 %

Ändrad bolagsform 9,3 %

Lägga till cateringverksamhet för slutet sällskap 9,3 %

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, enstaka tidsperiod 9,3 %

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, enstaka tillfälle 6,7 %

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang, dag 1
Per dag 2 och dag 3 på samma ansökan

8,9 %
0,4 %

Tillfälligt tillstånd gemensamt serveringsutrymme 2,9 %

Tillfälligt utökad serveringstid (per dag) 1,9 %

Tillfälligt utökad serveringstid, max en timme (per dag) 1,1 %

Tillfälligt utökad serveringsyta (per dag) 1,1 %

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, enstaka tidsperiod 2,9 %

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, enstaka tillfälle 1,9 %



Tillhör kommunfullmäktiges beslut xxxxxx att gälla från och med 2019-01-01

Tillsynsavgifter enligt alkohollagen
Tillsynsavgifter stadigvarande servering till allmänheten
Fast avgift beroende på verksamhet & rörlig avgift beroende på skötsamhet

Fast avgift Avgift

Restaurang med över 40 % alkoholförsäljning/total omsättning 13 000 kr
Restaurang med 20 -40 % alkoholförsäljning/total omsättning 12 000 kr
Större restaurang, 15-20 % alkoholförsäljning/total omsättning 10 000 kr
Stor restaurang, 10-15 % alkoholförsäljning/total omsättning 9 000 kr
Medelstor restaurang, 7,5–10 % alkoholförsäljning/total
omsättning***

8 000 kr

Liten restaurang, 5-7,5 % alkoholförsäljning/total omsättning** 6 000 kr
Mindre restaurang, 2,5-5 % alkoholförsäljning/total omsättning 5 000 kr
Minsta formen av restaurang, 0-2,5 % alkoholförsäljning/total
omsättning***

3 000 kr

Nyöppnad restaurang (de två första kalenderåren – januari till
december)

1 400 kr/tillsynsbesök
+ 1 900 kr inre tillsyn

*Restauranger vars totala omsättning inte överstiger 750 000 kronor men vars alkoholförsäljning
motsvarar över 40 % av den totala omsättningen ska alltid räknas som en medelstor restaurang.
**Restauranger vars totala omsättning inte uppgår till mer än 750 000 kronor men där
alkoholförsäljningen motsvarar 20 - 40 % av den totala omsättningen ska alltid räknas som en liten
restaurang.
***Restauranger vars alkoholförsäljning inte överstiger 50 000 kr ska alltid räknas som den minsta
formen av restaurang. Detsamma gäller restauranger vars totala omsättning inte överstiger 750 000
kronor och alkoholförsäljningen inte motsvarar mer än 20 % av den totala omsättningen.

Rörlig avgift Avgift

Då extra tillsyn behövs 950 kr/timme

Sen serveringstid (efter 01:00)** 1 000 kr

Sen serveringstid (efter 02:00)** 2 000 kr

Öppnade tillsynsärenden (per gång) 950 kr/timme

Inte skickat in restaurangrapport i tid (påminnelse 1) 500 kr
Inte skickat in restaurangrapport i tid (påminnelse 2) 500 kr

Inte skickat in restaurangrapport senast den 1 maj 20 000 kr***

*Avgiften för extra tillsynsbesök tas ut per påbörjad timme.
**Den rörliga tillsynsavgiften debiteras löpande under året med undantag för sen serveringstid som
debiteras i samband med den fasta tillsynsavgiften.
***Maximal tillsynsavgift per år 20 000 kronor.

Stadigvarande servering till slutet sällskap
Fast avgift Avgift

Servering till slutet sällskap 1 000 kr
Cateringverksamhet till slutet sällskap 1 000 kr
Särskilt tillstånd för provsmakning på tillverkningsställe 1 000 kr



Tillhör kommunfullmäktiges beslut xxxxxx att gälla från och med 2019-01-01

Tillfällig servering till allmänheten
Tillsynsavgift Avgift

Enstaka tidsperiod, 4 dagar – 3 månader* 2 500 kr
Enstaka tillfälle, 1-3 dagar* 1 000 kr

*Tillsynsavgiften för tillfällig servering till allmänheten debiteras i samband med ansökningsavgiften.
Tillsynsavgiften betalas tillbaka om ärendet avslås.

Folköl
Fast avgift Avgift

Servering eller försäljning 950kr
Både servering och försäljning 950kr

Rörlig avgift Avgift

Då extra tillsyn eller andra åtgärder behövs** 950 kr/timme
**Den rörliga avgiften för folköl tas ut per påbörjad timme.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-11-07 1(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §335 Dnr: KS.2018.126 2.4.8

Taxor 2019

Ärendebeskrivning
Beslut om taxor inom olika verksamhetsområden kan endast beslutas av
kommunfullmäktige.

Taxor där förslag på förändring föreligger- redovisade under
respektive nämnd.

Fritidsnämndens taxor
Fritidsnämnden har gjort komplettering av taxan för bokning av konstgräset
samt taxor inom ramen för bowlingverksamheten.

Kulturnämndens taxor
Kulturnämnden inför en avgift för vuxnas deltagande i dans- och
teaterundervisning.

Räddningsnämndens taxor
Inför 2019 föreslås att taxorna för räddningsnämnden revideras.
Räddningstjänsten har tagit fram ett förslag där de indexbaserade taxorna är
uppräknade medan mindre justeringar har gjorts för de andra taxorna som inte
är indexreglerade.

Socialnämndens taxor
Socialnämnden föreslår ny taxa för ny insats.

Tekniska nämndens taxor
Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till va-taxa för 2019. Syftet med
förslaget är att få en bättre täckningsgrad för anläggningsavgifterna samt att
brukningsavgifterna ska möta upp va-verksamhetens förväntade
kostnadsökningar.

Anläggningsavgifterna höjs enligt tekniska nämndens beslut den 20 september
2017, §83.

Den fasta brukningsavgiften föreslås höjas med 50 kr exkl moms och
förbrukningsavgiften med 0,25 kr/m3 exkl moms. Utöver detta föreslås att
avgift för stora mätare återinförs samt att en fast månadsavgift för byggvatten
införs.

Bygg- och miljönämndens taxor
Taxan för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen uppdateras för att göra
den mer lättförståelig för tillståndshavare och öka graden av förutsebarhet.
Taxan för handläggning ändras inte, fortsatt uppräkning med prisbasbeloppet
inför varje nytt år. Taxan för tillsyn justeras på följande sätt:
· det finns fler nivåer baserade på alkoholomsättning i förhållande till total

omsättning på serveringsstället p.g.a. Ökad alkoholomsättning på några
restauranger i behov av mer tillsyn.

· nya restauranger betalar per tillsynsbesök.
· den rörliga delen av tillsynsavgiften betalas löpande under året - inte som en

klumpsumma året efter



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-11-07 2(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 335 (forts.)

· den rörliga delen av tillsynsavgiften består av fyra poster (extra tillsyn,
öppnade tillsynsärenden, sen serveringstid och inte skickat in
restaurangrapport) istället för sju poster.

· tillsynsavgift för extra tillsyn och vid öppnade tillsynsärenden debiteras per
påbörjad timme.

Övriga taxor för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden fastställs utan
förändringar.

Beslutsunderlag
Taxor kommunstyrelsen 2019
Taxor räddningsnämnden 2019
Taxor fritidsnämnden 2019
Taxor kulturnämnden 2019
Taxor socialnämnden 2019
Tekniska nämndens protokoll 2018-05-16, § 46
VA-taxa för 2019, daterad 2018-05-08
Bygg- och miljönämndens protokoll 2018-06-25, § 123
Plan- och bygglovstaxa
Taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område inkl. Bilagor 1-3
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen
Kommunstyrelsen den 24 oktober 2018, § 312

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut om taxa fr.o.m. 1 januari
2019 samt att anta kommunstyrelsens förslag enligt bilaga 1, Taxor
kommunstyrelsen 2019,

att upphäva räddningsnämndens tidigare beslut om taxa fr.o.m. 1 januari
2019 samt att anta räddningsnämndens förslag enligt bilaga 2, Taxor
räddningsnämnden 2019,

att upphäva fritidsnämndens tidigare beslut om taxa fr.o.m. 1 januari 2019
samt att anta fritidsnämndens förslag till taxa enligt bilaga 3, Taxor
fritidsnämnden 2019,

att upphäva kulturnämndens tidigare beslut om taxa fr.o.m. 1 januari 2019
samt att anta kulturnämndens förslag till taxa enligt bilaga 4, Taxor
kulturnämnden 2019,

att upphäva socialnämndens tidigare beslut om taxa fr.o.m. 1 januari 2019
samt att anta socialnämndens förslag till taxa enligt bilaga 5, Taxor
socialnämnden 2019,



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-11-07 3(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 335 (forts.)

att upphäva tekniska nämndens tidigare beslut om VA-taxa fr.o.m. 1 januari
2019 samt att anta tekniska nämndens förslag till VA-taxa, daterad den 8
maj 2018 enligt bilaga 7, Taxor tekniska nämnden 2019, samt

att upphäva bygg-och miljönämndens tidigare beslut om taxa fr.o.m. 1
januari 2019 samt att anta bygg- och miljönämndens förslag till taxor
enligt bilaga 9-18, Taxor bygg- och miljönämnden 2019.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Taxa 2018 Taxa 2018 Förslag Taxa 2019 Förslag Taxa 2019

 exkl moms inkl moms  exkl moms inkl moms

Se beslut RN.2018.11, Rn §29

Debitering

Påbörjad halvtimme debiteras som fullgjord halvtimme. 

För myndighetsutövning debiteras lägst en (1) timma/tillfälle.

Moms

Momsfrihet gäller för myndighetsutövning (1.1-1.3) och inom kommunal

verksamhet.

Avvikelser

Räddningschefen, eller den hen därtill delegerar, äger rätt att träffa avtal 

om rabatterade avgifter för större uppdrag åt företag, myndigheter, 

organisationer och enskilda.

Inom räddningstjänstsamarbetet Räddsam-F tillämpas priser 

överenskomna mellan medlemskommunerna. Ersättning för övriga 

räddningstjänstsamarbeten regleras i särskild ordning av räddningsnämnden.

Indexuppräkning

Avgifterna för 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4 räknas upp från 

1 januari varje år med index för PKV. Tidigare har indexet reglerats 

genom KPI. Indexuppräkningen för 2018 är 3,1 % utifrån SKL:s prisindex

för 2017.

1. Myndighet
TAXA

1.1 Grundavgift

Grundavgift för separat tillsyn enligt LSO eller LBE 2 340 kr                 2 340 kr                 

Grundavgift för samordnad tillsyn, LSO & LBE 3 191 kr                 3 191 kr                 

1.2 Rörlig avgift (per timme)

Ordinarie arbetstid 851 kr                    851 kr                    

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt kollektivavtal

1.3 Handläggning av egensotningsärende, per ansökan 851 kr                    851 kr                    

2. Personal
TAXA

2.1 Servicearbete (per timme)

Efter förfrågan

Ordinarie arbetstid (07.30-16.30) 403 kr                    504 kr                    403 kr                    504 kr                    

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt kollektivavtal

Bilkostnad tillkommer.

2.2 Utbildning (per timme)

Ordinarie arbetstid 541 kr                    676 kr                    541 kr                    676 kr                    

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt kollektivavtal

Kurser offereras, se nedan.

3. Automatiska brandlarm
TAXA

Onödigt larm

Kostnad per larm som inte orsakats av brand eller annat nödläge. 4 000 kr                 5 000 kr                 4 100 kr                 5 125 kr                 

Årsavgift

Startavgift första kalenderåret för nytt larm (ny taxa) Ny taxa Ny taxa 2 200 kr                 2 750 kr                 

Avgift per följande kalenderår och anläggning för arbeten enligt

automatlarmsavtal. 1 500 kr                 1 875 kr                 1 700 kr                 2 125 kr                 

Räddningsnämnd



Taxa 2018 Taxa 2018 Förslag Taxa 2019 Förslag Taxa 2019

 exkl moms inkl moms  exkl moms inkl moms

Se beslut RN.2018.11, Rn §29

Räddningsnämnd

4. Servicearbeten
TAXA

4.1 Tungt fordon (totalvikt > 3,5 ton), kr per timme 531 kr                    664 kr                    531 kr                    664 kr                    

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.

4.2 Lätt fordon (totalvikt högst 3,5 ton), kr per timme 319 kr                    399 kr                    319 kr                    399 kr                    

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.

4.3 Vattentransport, per lass (enbart för VA-verksamhet eller

dricksvatten)

Ordinarie arbetstid 872 kr                    1 090 kr                 872 kr                    1 090 kr                 

Övrig tid 1 284 kr                 1 605 kr                 1 284 kr                 1 605 kr                 

4.4 Luftfyllning, per fyllning

Enkelflaska 74 kr                      93 kr                      74 kr                      93 kr                      

Dubbelflaska 106 kr                    133 kr                    106 kr                    133 kr                    

4.5 Restvärdesräddning debiteras enligt avtal med

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning (RVR-tjänsten).

5. Materiel 
TAXA

Uthyrning i regel utan personal. Uppkomna skador på materialen

debiteras motsvarande reparationskostnad. All uthyrning av materiel sker

under förutsättning att den operativa förmågan kan upprätthållas.

5.1 Brandslang, per dygn (oavsett slangdiameter)

Per längd (25 m) och dygn. Normalt högst 1 vecka. 100 kr                    100 kr                    100 kr                    100 kr                    

Minsta debitering 1 dygn.

5.2 Handbrandsläckare pulver ABC 6 kg, per dygn 30 kr                      30 kr                      30 kr                      30 kr                      

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)

5.3 Handbrandsläckare CO2, per dygn 30 kr                      30 kr                      30 kr                      30 kr                      

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)



Taxa 2018 Taxa 2018 Förslag Taxa 2019 Förslag Taxa 2019

 exkl moms inkl moms  exkl moms inkl moms

Se beslut RN.2018.11, Rn §29

Räddningsnämnd

6. Utbildning
TAXA

Specialofferter bygger på aktuell kostnad för personal,

förbrukningsmateriel, mm. Ingångna avtal gäller. Faktisk kostnad för kost

debiteras. Inkluderar certifikat, reskostnad, utbildningsmaterial, fika.

6.1 HLR-utbildning

Hjärt- och lungräddning-utbildning, HLR (kr/utb) 5 000 kr                 5 000 kr                 5 100 kr                 5 100 kr                 

HLR-LABC 6 500 kr                 6 500 kr                 6 600 kr                 6 600 kr                 

Barn-HLR (ny taxa) 6 500 kr                 6 500 kr                 6 600 kr                 6 600 kr                 

6.2 Brandkunskap

Brandkunskap för alla, BKA (kr/utb) 6 500 kr                 6 500 kr                 6 600 kr                 6 600 kr                 

6.3 Akut första omhändertagande

LABC-utbildning (kr/utb), akut första omhändertagande 5 000 kr                 5 000 kr                 5 100 kr                 5 100 kr                 

6.4 HLR med hjärtstartare

DHLR-utbildning (kr/utb) 6 500 kr                 6 500 kr                 6 600 kr                 6 600 kr                 

DHLR repetitionsutbildning (kr/utb) 2 000 kr                 2 000 kr                 2 100 kr                 2 100 kr                 

6.5 Heta arbeten-utbildning (kr/utb)

Följer Brandskyddsföreningens rekommenderade priser

6.6 Skolutbildning (kr/klass)

Förskoleklass 1 500 kr                 1 500 kr                 1 600 kr                 1 600 kr                 

Årskurs 2 2 000 kr                 2 000 kr                 2 100 kr                 2 100 kr                 

Årskurs 5 2 000 kr                 2 000 kr                 2 100 kr                 2 100 kr                 

Årskurs 8 2 500 kr                 2 500 kr                 2 600 kr                 2 600 kr                 

6.7 Övningsfält

Uthyrning enligt offert (beror på hur fältet används och därmed slitage).

Räddningstjänstens personal debiteras enligt 2.1.

6.8 Utrymningsövning 2 000 kr                 2 000 kr                 2 100 kr                 2 100 kr                 



Taxa 2018 Taxa 2018 Förslag Taxa 2019 Förslag Taxa 2019

 exkl moms inkl moms  exkl moms inkl moms

Se beslut FN.2018.32, Fn §40

Simhallar och tempererade utomhusbad
TAXA: 

Bad, vuxen 40 kr                      40 kr                      oförändrad oförändrad

Bad, ungdom 9-19 år 20 kr                      20 kr                      oförändrad oförändrad

Bad, barn under 9 år i vuxens sällskap -  kr                     -  kr                     oförändrad oförändrad

Bad, över 65+ 30 kr                      30 kr                      oförändrad oförändrad

Bad, familj 1 (2 vuxna + 3 barn alternativ 1 vuxen + 4 barn) 100 kr                    100 kr                    oförändrad oförändrad

10-kort bad, vuxen 350 kr                    350 kr                    oförändrad oförändrad

10-kort bad, ungdom 9-19 år 150 kr                    150 kr                    oförändrad oförändrad

10-kort, över 65+ 275 kr                    275 kr                    oförändrad oförändrad

Årskort, vuxen 1 200 kr                 1 200 kr                 oförändrad oförändrad

Årskort, ungdom 9-19 år 500 kr                    500 kr                    oförändrad oförändrad

Årskort, 65+ 900 kr                    900 kr                    oförändrad oförändrad

Årskort, familj 1 1 800 kr                 1 800 kr                 oförändrad oförändrad

Kursavgift, vuxen 4&5 (per kurs) 700 kr                    700 kr                    oförändrad oförändrad

Kursavgift, barn 4&5  (per kurs) (från 5 år – momsfritt) 360 kr / 450 kr 360 kr / 450 kr oförändrad oförändrad

Kursavgift, babysim 2  (per kurs) 480 kr                    480 kr                    oförändrad oförändrad

Kursavgift, babysim "drop in" 2  (per tillfälle) 60 kr                      60 kr                      oförändrad oförändrad

Bastubad 20 kr                      20 kr                      tas bort tas bort

Psolarie (per tillfälle) 16 kr                      20 kr                      oförändrad oförändrad

Uthyrning, flytväst (första dygnet) 16 kr                      20 kr                      oförändrad oförändrad

Uthyrning flytväst, dygn 2-3 8 kr                        10 kr                      oförändrad oförändrad

Lokal bidragsberättigad förening

50 meter bana/stor bassäng, måndag-torsdag (per timme) 80 kr                      80 kr                      oförändrad oförändrad

50-meter bana/stor bassäng, fredag-söndag (per timme) 35 kr                      35 kr                      oförändrad oförändrad

25-meter bana/liten bassäng, måndag-torsdag (per timme) 50 kr                      50 kr                      oförändrad oförändrad

25- meter bana/liten bassäng, fredag-söndag (per timme) 25 kr                      25 kr                      oförändrad oförändrad

Övriga 3

25-meter bana (per timme) 125 kr                    125 kr                    oförändrad oförändrad

50-meter bana (per timme) 160 kr                    160 kr                    oförändrad oförändrad

Gislebadet (per timme) 850 kr                    850 kr                    oförändrad oförändrad

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, 

dock minst 750 kr om inte annat avtalats.

1  Familj: 2 vuxna och 3 barn/ungdomar alternativt 1 vuxen och

och 4 barn/ungdomar, totalt 5 st
2  Inklusive en vuxen
3  Icke bidragsberättigad förening, förening som inte har sin ordinarie 

verksamhet i simhallen, privatpersoner och företag hyr utanför ordinarie 

öppethållande,  inkl. 1 badmästare, för extra badmästare därutöver 

debiteras 400 kr/timme/badmästare
4  Oavsett antal gånger vintersimskola
5  Oavsett antal gånger sommarsimskola
6  Ålderspensionär

Fritidsnämnd



Taxa 2018 Taxa 2018 Förslag Taxa 2019 Förslag Taxa 2019

 exkl moms inkl moms  exkl moms inkl moms

Se beslut FN.2018.32, Fn §40

Fritidsnämnd

Hälsolyft (inkl. bad)
TAXA: 

Årskort, vuxen                  2 200 kr                  2 200 kr oförändrad oförändrad

Årskort ungdom 16-19 år                  1 500 kr                  1 500 kr oförändrad oförändrad

65+ 4                      900 kr                      900 kr oförändrad oförändrad

Halvårskort, vuxen                  1 400 kr                  1 400 kr oförändrad oförändrad

Halvårskort ungdom 16-19 år                      900 kr                      900 kr oförändrad oförändrad

65+ 4                      550 kr                      550 kr oförändrad oförändrad

Sommarkort, studerande 5                      200 kr                      200 kr oförändrad oförändrad

4  Gäller måndag-fredag 7.00-14.00,  lördag-söndag i enlighet med 

anläggningens öppettider, bad ingår ej och 65+ gäller ålderspensionär
5  Gäller vid uppvisande av giltigt Mecenatkort (digitalt)

Idrottshallar/planer
TAXA: 

Lokal bidragsberättigad förening

Stor hall, måndag-torsdag (per timme)                        80 kr                        80 kr oförändrad oförändrad

Stor hall, fredag-söndag (per timme)                        35 kr                        35 kr oförändrad oförändrad

Halv/liten hall, måndag-torsdag (per timme)                        50 kr                        50 kr oförändrad oförändrad

Halv/liten hall, fredag-söndag (per timme)                        25 kr                        25 kr oförändrad oförändrad

Motionsrum (per timme)                        30 kr                        30 kr oförändrad oförändrad

Omklädningsrum, måndag-torsdag (per timme)                        50 kr                        50 kr oförändrad oförändrad

Omklädningsrum, fredag-söndag (per timme)                        25 kr                        25 kr oförändrad oförändrad

Klubbrum, måndag-torsdag (per timme)                        50 kr                        50 kr oförändrad oförändrad

Klubbrum, fredag-söndag (per timme)                        25 kr                        25 kr oförändrad oförändrad

Övriga 1

Stor hall (per timme)                      200 kr                      200 kr oförändrad oförändrad

Halv/liten hall (per timme)                      100 kr                      100 kr oförändrad oförändrad

Motionsrum (per timme)                      110 kr                      110 kr oförändrad oförändrad

Motionsrum, delat nyttjande (per timme)                        35 kr                        35 kr oförändrad oförändrad

Omklädningsrum                        55 kr                        55 kr oförändrad oförändrad

Klubbrum                      110 kr                      110 kr oförändrad oförändrad

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, 

dock minst 750 kr om inte annat avtalas.

1
 Icke bidragsberättigad förening, privatpersoner och företag

Lägerlogi/stugor
TAXA: 

Lägerlogi Gisle sportcenter/person och påbörjat dygn                        50 kr                        50 kr oförändrad oförändrad

Stugor Gise Stugby (per natt)                      580 kr                      650 kr oförändrad oförändrad

Stugor Gisle Stugby (per vecka)                  1 785 kr                  2 000 kr oförändrad oförändrad

Stugor Gisle Stugby (per månad)                  5 357 kr                  6 000 kr oförändrad oförändrad

Slutstädning, Gisle Stugby                      320 kr                      400 kr oförändrad oförändrad



Taxa 2018 Taxa 2018 Förslag Taxa 2019 Förslag Taxa 2019

 exkl moms inkl moms  exkl moms inkl moms

Se beslut FN.2018.32, Fn §40

Fritidsnämnd

Bowling
TAXA: 

Övriga 1

Per bana, per timme (måndag-fredag till kl. 17.00) inkl. skor                      112 kr                      140 kr oförändrad oförändrad

Per bana, per timme (måndag-fredag efter kl. 17.00 samt lör-sön) inkl. skor                      160 kr                      200 kr oförändrad oförändrad

Pensionär, per bana, per timme (måndag-fredag till kl. 17.00) inkl. skor                        80 kr                      100 kr oförändrad oförändrad

Skolungdom, per bana/timme (måndag-fredag (fram till kl. 17.00) inkl. skor                        80 kr                      100 kr oförändrad oförändrad

Årskort                  1 200 kr                  1 500 kr oförändrad oförändrad

Skollovsspel (för barn, per bana, per timme inkl. skor)  Ny taxa  Ny taxa 60 kr                      60 kr                      

Hyra förvaring av klot/säsong  Ny taxa  Ny taxa 300 kr                    300 kr                    

Klottvätt per klot, per tillfälle  Ny taxa  Ny taxa 150 kr                    150 kr                    

Lokal bidragsberättigad förening

Per bana, måndag-torsdag (per timme)                        64 kr                        80 kr oförändrad oförändrad

Per bana, fredag-söndag (per timme)                        28 kr                        35 kr oförändrad oförändrad

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, 

dock minst 750 kr om inte annat avtalats.

1
 Icke bidragsberättigad förening, privatpersoner och företag

Bowling barnkalas

Bowlinghallen en timme bowlingspel (minst tre barn/bana), samt:

Alt 1 (per barn) korv med bröd, saft och glass                      100 kr                      100 kr oförändrad oförändrad

Badkalas Entré Gislebadet, samt:

Alt 1 (per barn), bulle, saft och glass                        40 kr                        45 kr oförändrad oförändrad

Alt 2 (per barn), korv med bröd, saft och glass                        45 kr                        50 kr oförändrad oförändrad

Alt 3 (per barn), 1/4 pizza, dricka och glass                        63 kr                        70 kr oförändrad oförändrad

Serveringstillägg (vid alt 3 per barn)                          4 kr                          5 kr oförändrad oförändrad

Ishall
TAXA: 

Lokal bidragsberättigad förening

Hel hall, måndag-torsdag (per timme)                        80 kr                        80 kr oförändrad oförändrad

Hel hall, fredag-söndag (per timme)                        35 kr                        35 kr oförändrad oförändrad

Övriga

Hel hall, utomstående förening (per timme)                      750 kr                      750 kr oförändrad oförändrad

Hel hall, lokalt korplag 6  (per timme)                      375 kr                      375 kr oförändrad oförändrad

Vid publikarrangemang debiteras 30 % avbruttointäkterna, 

dock minst 750 kr om inte annat avtalats.

Föreningstaxa gäller under öppettid. Övrig tid debiteras med

personalkostnad och eventuell städkostnad.

Utomhusanläggningar
TAXA: 

Lokal bidragsberättigad förening

Gräsplan, måndag-torsdag (per timme)                        80 kr                        80 kr oförändrad oförändrad

Gräsplan, fredag-söndag (per timme)                        35 kr                        35 kr oförändrad oförändrad

Konstgräsplan, 7-manna 7                      250 kr                      250 kr oförändrad oförändrad

Konstgräsplan, 11-manna 7                      400 kr                      400 kr oförändrad oförändrad

Konstgräsplan, 7-manna ungdom7  (0-19 år 8 )  Ny taxa  Ny taxa 150 kr                    150 kr                    

Konstgräsplan, 11-manna ungdom7  (0-19 år 8 )  Ny taxa  Ny taxa 200 kr                    200 kr                    



Taxa 2018 Taxa 2018 Förslag Taxa 2019 Förslag Taxa 2019

 exkl moms inkl moms  exkl moms inkl moms

Se beslut FN.2018.32, Fn §40

Fritidsnämnd

Övriga 
1

Gräsplan                      220 kr                      220 kr oförändrad oförändrad

Konstgräsplan, 7-manna 7                      350 kr                      350 kr oförändrad oförändrad

Konstgräsplan, 11-manna 7                      600 kr                      600 kr oförändrad oförändrad

Maskin- och redskapsuthyrning (per dygn)

Torvskärare                      176 kr                      220 kr oförändrad oförändrad

Sandspridare                      176 kr                      220 kr oförändrad oförändrad

Dressnät                        44 kr                        55 kr oförändrad oförändrad

Markluftare 1                        88 kr                      110 kr oförändrad oförändrad

Markluftare 2                      132 kr                      165 kr oförändrad oförändrad

Resultatklocka                      176 kr                      220 kr oförändrad oförändrad

Högtalare                        44 kr                        55 kr Tas bort Tas bort

Maskinuthyrning inkl. personal

Gödsling (per plan)                      280 kr                      350 kr oförändrad oförändrad

"Geniet" (per plan)                  1 600 kr                  2 000 kr oförändrad oförändrad

Luftning (per plan)                      560 kr                      700 kr oförändrad oförändrad

Sandspridning (per plan)                      560 kr                      700 kr oförändrad oförändrad

Sandspridning + lastare (per plan)                  1 120 kr                  1 400 kr oförändrad oförändrad

Gräsklippare (per timme)                      296 kr                      370 kr oförändrad oförändrad

Traktor (per timme)                      280 kr                      350 kr oförändrad oförändrad

Övriga arbeten (per man och timme)                      232 kr                      290 kr oförändrad oförändrad

1 Icke bidragsberättigad förening, privatpersoner och företag
6 Lag anslutet till seriespel för mjukhockey
7 Gäller perioden 1 nov-30 april, övrig tid se gräsplan
8 Enl. Svenska fotbollsförbundets tävlingsregler betecknas en spelare som 

ungdom/junior till och med det kalenderår spelaren fyller 19 år

GGVV-taxa
TAXA: 

Simhall, 25-metersbana (per timme)                      100 kr                      100 kr oförändrad oförändrad

Simhall, 50-metersbana (per timme)                      130 kr                      130 kr oförändrad oförändrad

Sporthall, stor hall (per timme)                      100 kr                      100 kr oförändrad oförändrad

Sporthall, halv/liten hall (per timme)                      100 kr                      100 kr oförändrad oförändrad

Bowling,  per bana (per timme)                      100 kr                      100 kr oförändrad oförändrad

Ishall, hel hall (per timme)                      100 kr                      100 kr oförändrad oförändrad

Gräsplan måndag-söndag (per timme)                      100 kr                      100 kr oförändrad oförändrad

Konstgräsplan, 7-manna 1  (per timme)                      350 kr                      350 kr oförändrad oförändrad

Konstgräsplan, 11-manna 1  (per timme)                      600 kr                      600 kr oförändrad oförändrad

1
 Gäller perioden 1 nov-30 april, övrig tid se gräsplan

Övrig taxepolitik
TAXA: 

Vid speciella tillfällen och under kortare tidsperioder medges 

fritidsnämnden besluta om speciella hyresvillkor. Speciella tillfällen kan 

t.ex. vara en riktad marknadsföringskampanj under lågsäsong för att höja 

intresset för en speciell verksamhet eller ett större föreningsläger där 

paketpris på mat, logi och träningskostnader efterfrågas.



Taxa 2018 Taxa 2018 Förslag Taxa 2019 Förslag Taxa 2019

 exkl moms inkl moms  exkl moms inkl moms

Se beslut FN.2018.32, Fn §40

Fritidsnämnd

Föreningslokaler som hyrs på årsbasis
TAXA: 

Anderstorp

Gymnastikföreningen Gnistan                18 500 kr                18 500 kr oförändrad oförändrad

Anderstorps Skytteklubb                  8 000 kr                  8 000 kr oförändrad oförändrad

Broaryd

Broaryds GoIF                  3 300 kr                  3 300 kr oförändrad oförändrad

Reftele (Rönneljung)

Reftele Gymnastik- och idrottsförening

- tillgång till klubblokal                  5 600 kr                  5 600 kr oförändrad oförändrad

- tillgång till tvättmaskiner m.m.                  1 500 kr                  1 500 kr oförändrad oförändrad

Gislaved

Gislaveds Skytteklubb                  9 600 kr                  9 600 kr oförändrad oförändrad

Gislaveds Storband                  4 200 kr                  4 200 kr oförändrad oförändrad

Gislaveds Sportdykarklubb                  3 700 kr                  3 700 kr oförändrad oförändrad

Gislaveds Skridskoklubb

- kanslilokal i Gislerinken                  7 800 kr                  7 800 kr oförändrad oförändrad

- användande av tvättmaskiner                  1 500 kr                  1 500 kr oförändrad oförändrad

- cafeteria med bredvidutrymmen                         -   kr                         -   kr oförändrad oförändrad

Furutopp                18 000 kr                18 000 kr oförändrad oförändrad

Furutopps hyra fördelas med en tredjedel till Sällskapet Länkarna, en 

tredjedel till Västbo Reumatikerförening och en tredjedel till övriga 

handikappföreningar.



Taxa 2018 Taxa 2018 Förslag Taxa 2019 Förslag Taxa 2019

 exkl moms inkl moms  exkl moms inkl moms

Se beslut KN.2018.20, Kn §27

Teatergrupper Scenverkstan
TAXA: terminsavgift

Samtliga barn & ungdomsgrupper 150 kr                    150 kr                    150 kr                    150 kr                    

Dansgrupper Gislaveds dansstudio
TAXA: terminsavgift

Samtliga barn & ungdomsgrupper 150 kr                    150 kr                    150 kr                    150 kr                    

Teater- och dansgrupper för vuxna
TAXA: per lektion (60-90 minuter)

Vuxen Ny taxa Ny taxa 100 kr                    100 kr                    

Syskonrabatt

1:a barnet betalar fullt pris 

2:a barnet och fler får 50 kronor i rabatt per barn.

Mängdrabatt för deltagande i mer än en dansgrupp i Gislaveds 

danstudio (gäller endast barn och ungdomar)

Vid deltagande i två grupper utgår 50 kronor i rabatt på den 

sammanlagda avgiften.

Vid deltagande i tre grupper eller fler utgår 100 kronor rabatt på den 

sammanlagda avgiften.

Kulturnämnd



Taxa 2018 Taxa 2018 Förslag Taxa 2019 Förslag Taxa 2019

 exkl moms inkl moms  exkl moms inkl moms

Se beslut SN.2018.64, Sn §79

ÄO, Omsorgen och Psykiatri

Fastställda avgifter för insatser beviljade enligt

SoL (Socialtjänstlagen)

Maxtaxa (högkostnadsskyddet) kostnad/månad PBB 2019 PBB 2019

Avgift för omvårdnad och service i särskilt boende

(vård och omsorgsboende) kostnad/månad 2 044 kr                 2 044 kr                 PBB 2019 PBB 2019

Avgift för särskilt boende utan eget hyreskontrakt som 

delas med en eller flera personer,maximal kostnad/månad 2 100 kr                 2 100 kr                 PBB 2019 PBB 2019

Avgift för hemtjänst/omvårdn i ordinärt boende

Timtaxa (dock maximalt enligt högkostnadskydd). 207 kr                    207 kr                    PBB 2019 PBB 2019

Matdistribution 48 kr                      48 kr                      KPI okt KPI okt

Distributionsavgift matdistribution 5 kr                        5 kr                        KPI okt KPI okt

 

Avgift för trygghetslarm, kostnad/månad 217 kr                    217 kr                    PBB 2019 PBB 2019

Avgift för trygghet/tillsynsbesök med digital teknik

(exempelvis kamera), kostnad/månad                            (Ny insatsform) ((217 kr)) ((217 kr)) PBB 2019 PBB 2019

Kombinerad avgift för trygghetslarm & digitalt tillsynsbesök 

(exempelvis med kamera), kostnad/månad                  (Ny insatsform) ((217 kr)) ((217 kr)) PBB 2019 PBB 2019

Avgift för trygghet/tillsynsbesök (personligt besök i ordinärt boende)

Timtaxa (dock maximalt enligt högkostnadsskydd)    (Ny insatsform) ((207 kr)) ((207 kr)) PBB 2019 PBB 2019

Korttidsplats/växelvård,  matkostnad/dygn 101 kr                    101 kr                    KPI okt KPI okt

Korttidsplats/växelvård, avgift för omvårdnad

kostnad dygn 68 kr                      68 kr                      PBB 2019 PBB 2019

Kost vid dagverksamhet för personer med

demenssjukdom, lunch 48 kr                      48 kr                      KPI okt KPI okt

Trygg hemgång för omvårdnad

kostnad dygn 68 kr                      68 kr                      PBB 2019 PBB 2019

Avgift Hemsjukvård

Registrerad mottagare av hemsjukvård -kr/månad 310 kr                    310 kr                    PBB 2019 PBB 2019

Hembesök leg personal 155 kr                    155 kr                    PBB 2019 PBB 2019

Utprovning av hjälpmedel 155 kr                    155 kr                    PBB 2019 PBB 2019

Barn och ungdomar upp till 20 år (avgift får ej tas ut) -  kr                     -  kr                     -  kr                     -  kr                     

Fastställd kostnad för kost i samband med insatser enligt LSS

Avgift för kost vid daglig verksamhet, lunch 48 kr                      48 kr                      KPI okt KPI okt

Socialnämnd



Taxa 2018 Taxa 2018 Förslag Taxa 2019 Förslag Taxa 2019

 exkl moms inkl moms  exkl moms inkl moms

Se beslut SN.2018.64, Sn §79

Socialnämnd

Matpriser för pensionärer och anhöriga

Lunch pensionär (exkl efterrätt och måltidsdryck) 41,97 kr                 47 kr                      KPI okt KPI okt

Lunch anhörig (exkl efterrätt och måltidsdryck) 55,36 kr                 62 kr                      KPI okt KPI okt

Läsk/lättöl 5,36 kr                   6 kr                        KPI okt KPI okt

Efterrätt 3,57 kr                   4 kr                        KPI okt KPI okt

Mat månadsabonnemang 2 701,02 kr           3 025 kr                 KPI okt KPI okt

Mat månadsabonnemang medboende 3 025,15 kr           3 388 kr                 KPI okt KPI okt

Taxa 2018 Taxa 2018 Förslag Taxa 2019 Förslag Taxa 2019

IFO  exkl moms inkl moms  exkl moms inkl moms

(8 kap SoL)

Egenavgift familjerådgivning, per besök 200 kr                    200 kr                    200 kr                    200 kr                    

(6 kap SoF)

Ersättning för vård eller boende för missbruk 

maximal kostnad/dygn 80 kr                      80 kr                      80 kr                      80 kr                      

Avgift för stöd och hjälp för vård i boende och familjehem

personer över 18 år, maximal kostnad/dygn 150 kr                    150 kr                    150 kr                    150 kr                    

Taxa 2018 Taxa 2018 Förslag Taxa 2019 Förslag Taxa 2019

Funktionshinder  exkl moms inkl moms  exkl moms inkl moms

(18:20 SFB)

Avgift från föräldrar för barn upp till 15 år avseende vård i familjehem

 eller i boende enligt SOL eller LSS, maximal kostnad/månad 3 146 kr                 3 146 kr                 3 146 kr                 3 146 kr                 

(18:20 SFB)

Avgift från föräldrar för barn över 15 år avseende vård i familjehem

 eller i boende enligt SOL eller LSS, maximal kostnad/månad 3 446 kr                 3 446 kr                 3 446 kr                 3 446 kr                 

Anhörigstöd, exempelvis fortbildning rekreation, självkostnadspris

kostnad/dygn 101 kr                    101 kr                    KPI okt KPI okt



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-16     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §46    Dnr: TN.2018.33      

 

Taxa för vatten och avlopp 2019  

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till va-taxa för 2019. Syftet med 

förslaget är att få en bättre täckningsgrad för anläggningsavgifterna samt att 

brukningsavgifterna ska möta upp va-verksamhetens förväntade 

kostnadsökningar. 

 

Anläggningsavgifterna höjs enligt tekniska nämndens beslut den 20 september 

2017, §83. 

 

Den fasta brukningsavgiften föreslås höjas med 50 kr exkl moms och 

förbrukningsavgiften med 0,25 kr/m3 exkl moms. Utöver detta föreslås att avgift 

för stora mätare återinförs samt att en fast månadsavgift för byggvatten införs. 

 

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett PM med underlag till de föreslagna 

förändringarna. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag Va-taxa 2019, daterat 2018-05-08  

PM Underlag va-taxa 2019, daterat 2018-05-08 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2018-05-02, §23 

Tjänsteskrivelse till Tn 2018-05-16 

 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 

 

att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Va-taxa 2019, 

daterad den 8 maj 2018  

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta Va-taxa 2019, daterad den 8 maj 

2018. 

  

 

Expedieras till: 

Tekniska förvaltningen 

Kommunfullmäktige  

 

 



  2018-xx-xx 

 

VA-TAXA 2019 
Taxa för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx 

 



 

 1 Antagen av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, §xxx 

TAXA  
för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2018. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Gislaveds kommun. Förvaltningen av 

den anläggningen handhas av tekniska förvaltningen, som är underställd tekniska nämnden. Avgifter 

enligt denna taxa ska betalas till Gislaveds kommun. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 4 § § lagen om allmänna vattentjänster 

(2006.412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar 

för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 

allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 

fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov 

avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger 

Hantverk Småindustri 

Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 

enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 

ännu bebyggts. 

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 

enhet. I fråga om sådana utrymmen i en med bostadsfastighet jämställd fastighet som 

används för i § 3 första stycket avsedda ändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet. 

Om andelen ytor utan va-installation uppgår till mer än hälften av den totala bruttoarean jämkas 

ytorna utan va-installation med 1/3. 

 



 

 2 Antagen av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, §xxx 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas 

som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i 

övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från 

fastighet 
Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 

platsmark 
Ja Ja 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 

huvudmannen upprättat förbindelsepunkt, FP för ändamålet och informerat 

fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 
 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 

inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda 

och fastighetsägaren informerats om detta. 
 

Avgiftsskyldighet gäller för fastighetsägare då fastigheten finns inom den allmänna va-

anläggningens verksamhetsområde och då fastigheten med hänsyn till skyddet för människors 

hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt, 

enligt 24 § i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 

dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 

allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldighet inträder. 



 

 3 Antagen av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, §xxx 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ § 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt 

§ 5 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt för flerfamiljsfastighet ska 

erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms (kr) Med moms (kr) 

a) 

en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkt för V, S och Df 

40 000 50 000 

b) 

en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df 

32 000 40 000 

c) en avgift per m2 tomtyta 30,40 38,00 

d) en avgift per bostadsenhet 14 000 17 500 

e)* 

en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. 

12 400 15 500 

 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 

5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 

förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 

enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. Beloppet avrundas till närmsta tiotal kronor. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 

eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 

fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 

byggnadernas bruttoarea (BTA). 
 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 

avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte 

upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 
 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den 

mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 

8.2. 

5.4 Antalet bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 

eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, 

ska erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighetens tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 

tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut 

erlagd. 
 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iaktta begränsningsregeln i 5.3. 
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5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 

bebyggelse på fastighet ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 

bostadsenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6 

6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms (kr) Med moms (kr) 

a) 

en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkt för V, S och Df 

40 000 50 000 

b) 

en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df 

32 000 40 000 

c) en avgift per m2 tomtyta 44,00 55,00 

d)* 

en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. 

12 400 15 500 

 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 

6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 

förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifterna 

enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. Beloppet avrundas till närmsta tiotal kronor. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 

eller annan karta som huvudmannen godkänner.  

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande 

av tomtyteavgift för andel av fastighetens areal, motsvarande mark som tillsvidare 

inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 

resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

 Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 

beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 

ska erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta 

som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 6.1 d). 
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§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med 

   
Bostads-

fastighet 

 Annan 

fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  

Grundavgift för Df, om FP för Df 

inte upprättats 
5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 

och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt 

för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande. 

   
Bostads-

fastighet 

 Annan 

fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100 % -  

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 *) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 

stycket så medger. 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska erläggas 

reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
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Avgifter i övrigt 

   V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % - 

 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) 

respektive 6.1 d). 

 Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 

förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 

tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 

6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 

fastighet ska utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 

a). Etableringskostnaden avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte 

utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. Beloppet avrundas till närmsta 

tiotal kronor. 

§ 9  

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms (kr) Med moms (kr) 

en avgift per m2 allmän platsmark för 

anordnande av dagvattenbortledning 
90,00 112,50 

 

§ 10 

Avgifter enligt § § 5-6 baseras ett medelvärde av serie 311 och 322 i 

entreprenadindex (indextal maj 2018). När detta index ändras, har huvudmannen 

rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
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§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten 

och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 

verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 

utgå enligt särskilt antagen särtaxa.  

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 5-8 får 

huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga 

inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande 

med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 

fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen 

på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 

inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till 

dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 

meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats 

eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det 

ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 

dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 

inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 

utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt 

nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 

överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras istället för redan befintlig och 

finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 

den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 

tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 

allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning istället för och med annat läge än 

redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 

fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 

skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§ § 14-22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

    Utan moms (kr)  Med moms (kr) 

 a) en fast avgift per år 2 050 2 562,50 

 b) en avgift per m³ levererat vatten 16,05 20,06 

c) 

en avgift per år och bostadsenhet  

för bostadsfastighet och därmed jämställd 

fastighet 

500 625 

d) 
en avgift per år och m² tomtyta för annan 

fastighet 0,52 0,65 

e) 

en avgift per år och mätare 

Q3 10 

Q3 16 

DN 50-80 

3 000 

8 000 

17 000 

 

3 750 

10 000 

21 250 

f)  en fast avgift per månad för byggvatten 500 625 

  

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

avgifterna. 

Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 

   V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40 % 40 % 15 % 5 % 

Avgift per m3 14.1 b) 40 % 60 % - - 

Avgift per bostadsenhet 14.1 c) 35 % 30 % 30 % 5 % 

Avgift efter tomtyta 14.1 d) 35 % 30 % 30 % 5 % 
 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. 

Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 

tillsvidare inte ska fastställas genom mätning tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en 

antagen förbrukning om 150 m3/bostadsenhet och år. 
  

14.4 För s.k. byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b) och 14.1 f). Om mätning inte sker 

antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per bostadsenhet. 
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För sådan tillfällig förbrukning som tappning till transportfordon ska erläggas brukningsavgift 

enligt 14.1 b). Om mätning inte sker ska brukningsavgift erläggas för den mängd vatten som 

genom huvudmannens uppskattning kan antas ha tappats. 

14.5 Vakant 

 

 

14.6 Antas mätare visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, 

om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren själv begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 

enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 

uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägaren som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 

miljödomstolen. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska 

fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 

framgår av § 18. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 

(kylvatten o dyl.), ska erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 14.1 b). 

 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 

brukningsavgift 

 

 

 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska 

avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till 

avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller 

spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd samt att 

den levererade vattenmängden överstiger 1 000 m3 . 

  

 Utan moms (kr) Med moms (kr) 

en avgift per m2 allmän platsmark 

för bortledning av dagvatten 
0,52 0,65 
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§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan ska erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. 

Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 

   V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40 % 40 % 15 % 5 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 18 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sinn skyldighet vattentillförseln avstängts eller reduceras eller annan åtgärd 

vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Nedtagning av vattenmätare 358 447,50 

Uppsättning av vattenmätare 358 447,50 

Avstängning av vattentillförsel 358 358 (momsfritt) 

Påsläpp av vattentillförsel 358 358 (momsfritt) 

Undersökning av vattenmätare 235 293,75 

Länsning av vattenmätarbrunn 358 447,50 

Förgäves besök 358 447,50 

Nedtagning och uppsättning av 

sönderfrusen vattenmätare 

594 + kostnad för 

mätaren 

742,5+ kostnad för 

mätaren 
 

Har fastighet med stöd av § 43 i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster avstängts från 

vattentillförsel, påförs fastighetens ägare huvudmannens kostnader för avstängning och återinkoppling. 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg 

om 50 % ovan angivna belopp. 

§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 

avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet 

i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 

särtaxa.  

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 14-17 får huvudmannen i 

stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 

storlek. 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 

halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på 

grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan 

grund som anges i § § 14 och 16. 
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Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 

dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 

ha skett.  

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning 

bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på 

fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans 

brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund 

av fastighetens va-förhållanden, får huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller 

annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

Avgifter enligt § 14 är baserade på ett medelvärde av serie 311 och 322 i entreprenadindex (indextal 

maj 2018). När detta index ändras för huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte 

oftare än en gång årligen. 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2019-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 

samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i 

fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenängd som släpps ut efter 

den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

 

*** 

 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 

tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om 

allmänna vattentjänster. 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-06-25     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §123    Dnr: BM.2018.29   206  

 

Taxor för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden 2019  

 

Ärendebeskrivning 

Taxan för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen uppdateras för att göra den 

mer lättförståelig för tillståndshavare och öka graden av förutsebarhet. Taxan för 

handläggning ändras inte, fortsatt uppräkning med prisbasbeloppet inför varje nytt 

år. Taxan för tillsyn justeras på följande sätt: 

 det finns fler nivåer baserade på alkoholomsättning i förhållande till total 

omsättning på serveringsstället p.g.a. Ökad alkoholomsättning på några 

restauranger i behov av mer tillsyn. 

 nya restauranger betalar per tillsynsbesök. 

 den rörliga delen av tillsynsavgiften betalas löpande under året - inte som 

en klumpsumma året efter 

 Den rörliga delen av tillsynsavgiften består av fyra poster (extra tillsyn, 

öppnade tillsynsärenden, sen serveringstid och inte skickat in 

restaurangrapport) istället för sju poster. 

 Tillsynsavgift för extra tillsyn och vid öppnade tillsynsärenden debiteras 

per påbörjad timme. 

 

Övriga taxor för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden fastställs utan 

förändringar. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-06-12 - Bmau §107 

Tjänsteskrivelse 

Taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen 

Plan- och bygglovtaxa inkl kart- och mättaxa att gälla från 2019-01-01 

Taxa enligt lagen vissa receptfria läkemedel att gälla från 2019-01-01 

Taxa enligt livsmedelslagen att gälla från  2019-01-01 

Taxa enligt miljöbalken grund att gälla från  2019-01-01 

Taxa enligt miljöbalken bil 1 att gälla från  2019-01-01 

Taxa enligt miljöbalken bil 2 att gälla från  2019-01-01 

Taxa enligt miljöbalken bil 3 att gälla från  2019-01-01 

Taxa enligt strålskyddslagen att gälla från  2019-01-01 

Taxa enligt tobakslagen och lag om e-cigaretter att gälla från 2019-01-01 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

 

att justera taxan för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen i enlighet med 

förslaget 

 

att  fastställa övriga taxor för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta bilagda taxor för bygg- och 

miljönämndens verksamhetsområden 

 

att taxorna börjar gälla från och med den 1 januari 2019 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  
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Antagen av kommunfullmäktige xxx att gälla från den 1 januari 2019

Plan- och bygglovtaxa
inklusive kart- och mättaxa

Denna taxa gäller för bygg- och miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med
stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om
inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den
aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om
inget annat anges.
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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 nybyggnadskarta,
framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande
åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked,
villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök
på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post-
och Inrikes Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för
program, om ett sådant behövs.

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 nyttigheter som de
tillhandahåller.
För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet”.

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som
regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst
eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som
tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-
80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet.
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Självkostnadsprincipen

För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en avgift inte får
överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller
handläggning som avgiften avser.

För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som
uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen.

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget
tillhandahåller (självkostnaden)”.

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
självkostnadsprincipen.

Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet med
verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får det totala avgiftsuttaget
inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Petersén m.fl.).
Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2006, s. 354).

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel
på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive
pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta
kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader.
Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och
administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).

Likställighetsprincipen

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i
det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna
ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga.

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den
s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen.

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte
finns sakliga skäl för något annat”.

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper
av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen
innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att
kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter.
Kommunen får 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.
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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 tillbakaverkande kraft som
är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det”.

I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en
taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt 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, startbesked, 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 områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov
för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 §
(skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet
som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.

Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin
verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter
för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Det är från kommunalrättslig
synpunkt också godtagbart att kommunerna bara tar ut avgifter för viss prövning och
tillsyn enligt plan- och bygglagen, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det

(jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet och
allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad (prop. 2009/10:170
s. 351 f.).
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Administrativa rutiner

Kommunfullmäktiges beslut om taxa

Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige
som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska beräknas.

Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Detta
innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Om kommunen
väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning innebär det att den verksamheten i princip
får skattefinansieras. Den föreslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare
Basbeloppet) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram
på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt kalenderår.
Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska behövas för att kompensera för
allmänna kostnadsökningar.

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. Överklagande ska
ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då
protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft innan taxan
börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har
justerats, om inte senare tidpunkt angivits.
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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 förtroendevalda endast efter delegation. Om
beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger beslutanderätten kvar hos
den ansvariga kommunala nämnden.

Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras till
tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delegationsordningar anpassas
till gällande regler.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
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.

 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. Byggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får
beslutas av tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning.

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning.

Antagande av taxan

Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändring av
taxans konstruktion, omfattning och faktorer.

Betalning av avgift

Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte
avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott.

Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då
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ske mot eventuell bygglovavgift

Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa

Denna taxa gäller för bygg- och miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med
stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om
inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den
aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om
inget annat anges.

Beräkning av avgifter enligt taxan

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av
avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt
ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som
handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N
läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom
kommunen. I denna taxa anges justeringsfaktorn till 1,2.
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Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

HF Handläggningsfaktor
HF 1 Handläggningsfaktor för bygglov
HF 2 Handläggningsfaktor för startbesked
KOM Faktor för kommunicering
KF Kartfaktor
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
MF Mätningsfaktor
N Justeringsfaktor (kommunens justeringsfaktor)
J Justeringsfaktor (för bygglovavgifter)
NKF Nybyggnadskartefaktor
OF Objektfaktor
PLF Planavgiftsfaktor
UF Utstakningsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB.

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 uppförd byggnad

till en ny plats.

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande

och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en 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 tidersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.
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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, dvs. preskription
sker efter tio år.
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Tabell 1 Objektsfaktorer

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar –
beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt
tabeller nedan.

Area (m2) = BTA + OPA OF

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga
komplementbyggnader

0 - 24 2

25-49 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

25 000-49 999 235

50 000-100 000 400

Härutöver + 3/1000 m2

Mycket enkla byggnader < 50m2* 2

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl.
PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och
liknande.
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I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda
BTA + OPA.

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa
byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.

Tabell 2 Tidersättning

Timpriset fastställes till 950 kr/timma
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Tabell 3 Underrättelse och expediering

Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas vid tillsyn och vid
delgivning av sakägare. Taxan tillämpas även vid kommunicering av avslagsbeslut.

Avgift = KOM x mPBB x N

Antal Kommentarer KOM

Sakägare 1-5   20

Sakägare 6-9   40

Sakägare 10- 60

Kungörelse + faktisk annonskostnad 50

Kungörelse av beslut i
Post- och Inrikestidning

+ faktisk annonskostnad 5

Kontroll av
grannehörande

10
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBBxNxJ

(OF enligt tabell 1)

Åtgärd Handläggningsfaktor 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 (anmälan och

genomförande) HF2

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N

(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)

Åtgärder Handläggningsfaktor HF2

Administration inkl arkivering och registrering av

kontrollansvarig

7

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 J

Åtgärd Justeringsfaktor

Lämplighet/lokaliseringsprövning

utanför detaljplan

1,25 bygglovavgift

Tillägg för prövning av liten avvikelse 1,20 bygglovavgift

Varsamhet 1,1 bygglovavgift

Tillbyggnad Ingen justering

Ombyggnad Ingen justering

Ändring av beviljat bygglov 0,25 bygglovavgift

Ändrad användning ( när
ombyggnad inte sker)

0,25 bygglovavgift (berörd del)

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 0,5 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong,
förlängning

0,5 bygglovavgift

Förnyelse av lov = ny prövning 0,25 bygglovavgift

Stor, enkel byggnad (t.ex. oisolerad
lagerhall)

0,3 bygglovavgift

Kommentar: Vid prövning av bygglov för kompletteringsåtgärder utanför detaljplan
uttages inget påslag på bygglovavgiften.
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Tabell 7 Avgift för besked

Typ av besked Avgift

Förhandsbesked 100 x mPBB x N

Ingripandebesked 100 x mPBB x N

Planbesked 200 x mPBB x N

Villkorsbesked Tidersättning dock minst 50 mPBB x N

Strandskyddsdispens 200 x mPBB x N

Strandskyddsdispens för

uthus/friggebod mm

100 x mPBB x N

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3.
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Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner

I Gislaveds kommun finns för närvarande ett fåtal planer där vi tar ut en planavgift i
samband med bygglov.

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 planavgiften 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).

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 % vid planavtal.
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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.Objektsfaktorn avser detaljplanens totala byggrätt.

(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102)

Planfaktor (PF)

Nybyggnad

Planfaktor (PF)

Tillbyggnad

Planfaktor (PF)

Ändring

Områdesbestämmelser 18 12 5

Detaljplan
35

24 10

Avgift för f d fastighetsplan i separat ärende

Avgift= mPBB x PF x N

Åtgärd PF

Upphävande 200

Kommentar

Planavgiften kan endast tas ut för ärenden som berör PBL-planer (planer som antagits

enligt plan- och bygglagen) Planavgift för detaljplan och områdesbestämmelser

används endast i de fall planavtal ej tecknats.



23 (41)

23

Tabell 9 Avgift för beslut om ny kontrollansvarig

Avgift = HF x mPBB x N

Åtgärd HF

Ny kontrollansvarig 25

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar

Avgift enligt plan- och byggförordningen Avgift = HF x mPBB x N

Åtgärd HF

Medgivande eller förbud att använda hiss 100 x mPBB x N
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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 bygg- och miljönämnden
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 x J + HF2) x N

Area (m2) = BTA + OPA OF HF1 HF2

Byggnader, anläggningar inkl.
bygglovpliktiga
komplementbyggnader

Mycket enkla byggnader < 49 m2 2 20 20

0-24 2 24 28

25-49 4 24 28

50-129 6 24 28

130-199 8 24 28

200-299 10 24 28

300-499 14 24 28

500-799 20 24 28

800-1199 26 24 28

1 200-1 999 36 24 28

2 000-2 999 46 24 28

3 000-3 999 56 24 28

4 000-4 999 64 24 28

5 000-5 999 72 24 28

6 000-7 999 88 24 28

8 000-9 999 100 24 28

10 000-14 999 125 24 28

15 000-24 999 170 24 28
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25 000-49 999 235 24 28

50 000-100 000 400 24 28

Vindsinredning
≤ 199 m2

8 17 28

Komplementbyggnad

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 x J + HF2) 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
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Tabell 12 Tillbyggnad

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 x J + HF2) 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, förråd 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
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Tabell 13 Enkla byggnader

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 x J + HF2) x N

Typ Yta BTA OF HF1 HF2

Fritidshus 40-80 m2BTA 4 21 28

Kolonistuga < 40 m2 2 14 15

Nätstation/pumpstation,
transformatorstation

Oavsett storlek 4 14 13

Växthus, lusthus och likn.
oisolerat, väderskydd

> 15 m2men
≤ 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.
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Tabell 14 Övriga åtgärder

För dessa åtgärder ges startbesked i samband med lov, ingen HF2.

Bygglovavgift = mPBB x HF x N x J

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 < 50 m2 50

Skärmtak ≥ 50 m2 100

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 x J + HF2)1 x N

Övrigt – utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2

Större fasadändring 4 11 10

Mindre fasadändring* 2 11 10

Bostadshiss – handikapp
enbostadshus2

2 17 13

Hiss/ramp* 4 17 15

Mur och eller plank vid
enbostadshus

4 10 10

Mur och/eller plank –
bullerplank/stabilitet –
oavsett material

6 14 15

Solfångare – ej på en- och
tvåbostadshus

2 14 13

Enkelt ärende 2 11 10

Frivilligt bygglov Avgift enl. normalt bygglov

Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)

Avgift = HF2 x mPBB x N

HF2
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Eldstad/st 25

Grundförstärkning enbostadshus 90

Grundförstärkning 200

Ventilations- eller VA-anläggning enbostadshus 50

Ventilations-eller VA-anläggning 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

Uppförande eller tillbyggnad av sådan
komplementbyggnad eller
komplementbostadsbyggnad som avses i 9 kap 4a §
plan- och bygglagen (PBL), med tekniskt samråd

46

Uppförande eller tillbyggnad av sådan
komplementbyggnad eller
komplementbostadsbyggnad som avses i 9 kap 4a §
PBL, utan tekniskt samråd

30

Sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9
kap 4 b § 1 st 1 PBL, med tekniskt samråd

46

Sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9
kap 4b § 1 st 1 PBL, utan tekniskt samråd

30

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en
bostad som avses i 9 kap 4c § PBL, med tekniskt
samråd

46

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en
bostad som avses i 9 kap 4c § PBL, utan tekniskt
samråd

30

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked

Avgift = HF x mPBB x N x J
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Rivning HF

< 50 m2 BTA 25

50 - 250 m2 BTA 100

>250 m2 BTA 200
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Tabell 17 Bygglov för skyltar

Prövning skall ske som för byggnader

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.

Avgift = HF x mPBB x N x J

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.

Åtgärd HF om liten
påverkan på
stads- eller

landskapsbilden

HF om stor
påverkan på
stads- eller

landskapsbilden

Liten skylt

(om bygglovpliktig)

< 2 kvm 20 40

Stor skylt, stor vepa ≥ 20 m2 200

Vepa ≥ 1 m2 men ≤ 20
m2

80 -

Därutöver per skylt 10 10

Skylt, skyltpelare,
stadspelare

2- 10 m2 60 -

Ljusramp Ny/ny front - 100

Ljusramp Utöver den första 20 -

Ljusanordning vid
idrottsplats eller likn.

> 5 st - 100

Byggskylt eller -vepa ≤ 15 m2 - 60

Byggskylt eller -vepa ≥ 15 m2 10 -

Förbesiktning Per gång 10 20

Remiss Trafikverket m.fl 15 15

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid
ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning.

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är
skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell.
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked

Avgift = (HF1+HF2) x mPBB x N

Åtgärd HF1 HF2

Marklov såväl schakt som fyllning 17 18

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk

Avgift = (HF1 x J + HF2) x mPBB x N

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF 1 HF 2

Radio- och telemast eller torn
+ en teknikbod, miniverk och
gårdsverk

ett torn 250 100

Radio- och telemast eller torn
+ en teknikbod

fler än ett 550 150

Vindkraftverk ett verk 550 200

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 400

Vindkraftpark (>5 verk) 2 500 600
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar

Avgift = mPBB x OF x (HF1 x J + HF2) x N
Anläggning på land

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2

Anläggningens yta < 4 999 m2 6 24 28

” 5 000-10 000 m2 8 24 28

” ≥ 10 000 m2 10 24 28

Mindre anläggningar
t.ex. parkeringsplats

4 24 15

Upplag/ materialgård 4 24 28

Tunnel/bergrum 4 24 28

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)

4 17 15

Småbåtshamn – se marina för fler än 10-12 båtar,
< 5 000 m2

7 17 15

Marina 5 000-10 000 m2,
flera bryggor

för fler än 10-12 båtar,
annars inte hamn

80 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,
rivningslov, förhandsbesked

50

Avvisa 20

Återkallad ansökan (avskrivet
ärende)

25% av bygglovavgiften
eller tidsersättning
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Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs om BM anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för
när nybyggnadskarta ska upprättas.

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m.

Avgift = mPBB x NKF x N

Nybyggnadskarta NKF eller
tidersättning

NKF Enkel
nybyggnadskarta

Kartan innehåller fastighetsgränser,
höjder, befintliga byggnader,
planinformation och anslutningspunkter

Enbostadshus/enstaka byggnad Oavsett
tomtyta

140 40

Övriga byggnader; flerfamiljshus samt
alla övriga byggnader och
anläggningar. Tomtyta mindre eller lika
med 1 999 m2.

140 40

2 000-4 999 m2 200 100

5 000-9 999 m2 275 125

10 000-15 000 m2 350 150

Tomtyta större än 15 000 m2 Skälighetsbedöm-

ning/nedlagd tid

Utdrag ur primärkartan 15

Nybyggnadskarta eller särskilda
kompletteringar utanför
primärkarteområdet

Tidersättning Tidersättning

Granskning av nybyggnadskarta 10 10

Komplettering av nybyggnadskarta
< 1 999 m2
2 000-4 999 m2
5 000-9 999 m2
10 000-15 000 m2
>15 000 m2

40
60
80
100
120

40
60
80
100
120

Förhandskopia alt, preliminär
nybyggnadskarta

Tidersättning Tidersättning

Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersättning

Utdrag ur fastighetskartan Timpriset/2 Timpriset/2
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Tabell 23 Avgift för utstakning

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut
om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid
samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras
avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende
innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för
varje hustyp för sig.

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix.

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 (4 punkter) Nybyggnad Tillbyggnad

1-199 m2 140 60

200-499 m2 180 180

500-999 m2 220 220

1000-1 999 m2 260 260

2 000-2 999 m2 300 300

Större än 3000 m2 340 340

Tillägg per punkt utöver 4 5 5

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska
beräknas för hela ärendet under
förutsättning att det ingår i samma beslut.

Tidersättning Tidersättning

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer
och arbetsfixar

Tidersättning Tidersättning

Grovutstakning kostar 50% av finutstakning.
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Komplementbyggnad Utstakningsfaktor
UF

<50 m2 (grovutstakning) 30

50 - 200 m2 (finutstakning) 50

>200 m2 (finutstakning) 175

Plank eller mur (grovutstakning) 30*

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning

* Avgift avser alt gränsvisning

Mätpunkter Avgift
Första punkten 4 x mPBB x N
Punkten därutöver 2 x mPBB x N
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Tabell 24 Lägeskontroll

(Moms 25 % tillkommer)
Avgift = mPBB x MF x N

Lägeskontroll sker för

 ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2

Lägeskontroll Mätningsfaktor (MF)

1-199 m2 20

200-499 m2 25

500-999 m2 30

1000-1 999 m2 35

2 000-2 999 m2 40

Större än 3000 m2 50
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Tabell 25 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk

information

(Moms 6 % tillkommer för analogt material och 25 % för

digitalt)

Avgift per HA = mPBB x KF x N

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 kommunala
kartmaterialet.

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke
exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet
ändamål.

Denna tabell används för att beräkna kostnaden för kartunderlag till detaljplaner.

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
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Karta / ortofoto / flygbild på papper KF

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)

0 – 12 (A4 och A3) 4

13 - 100 (A2-A0) 8

> 100 (större än A0) 12

Kommunkarta 5

Adresskarta 5

Tätortskarta 2

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.
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Ärendebeskrivning
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nämnderna genom beslut om ”Planeringsdirektiv 2019, med plan 2020-
2022”.
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Kommunstyrelsen den 24 oktober 2018, § 311
Alliansens Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022

Yrkande
Anton Sjödell (M): Att anta Alliansens Planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-
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1 Inledning 

Kommunfullmäktiges planeringsdirektiv är det övergripande och överordnade styrdokumentet som 

innehåller planperiodens förutsättningar. 

 

Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget samt utforma utvecklingsmål på sin nivå. De ska 

omhänderta eventuella uppdrag från kommunfullmäktige. Planeringsdirektivet fastställs av 

kommunfullmäktige i november månad och därmed är 2019 års budget fastställd i sin helhet. 

Nämndernas planeringsdirektiv fastställs i respektive nämnd i december 2018. Bolagens ägardirektiv 

arbetas årligen om. 

2 Gislaveds kommuns styrmodell 

Gislaveds kommun styrmodell är ett samlingsbegrepp för att tydliggöra en gemensam struktur och 

gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen som syftar till att säkerställa att de 

politiska viljeinriktningarna får genomslag i verksamheterna. Styrmodellen omfattar hela kommunens 

organisation. 

  

Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. Det är vad 

man fyller styrmodellen med som ska spegla rådande politiska viljeinriktningar. 

  

Gislaveds kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga 

styrdokument verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med 

personalpolitiska mål, finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra 

verksamheten kopplas kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer till grunduppdraget. 

  

Styrmodellen illustreras av nedanstående bild. 
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3 Värdegrund 

Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika värde. Alla invånare ska ha samma möjligheter 

att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som tas. 

  

Gislaveds kommun präglas av ömsesidig respekt. Beslut fattas på en rättssäker och saklig grund. I 

mötet med kommunens verksamheter ska alla invånare känna att de har samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter. 

  

Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens mångkulturella 

profil. 

  

Gislaveds kommun tar tillvara på barnperspektivet och arbetar för en samhällsutveckling som inte 

äventyrar möjligheterna för kommande generationer. 

  

4 Vision 

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till. 

  

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom att vi: 

 levererar en fungerande vardag för individen, 

 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk, 

 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning, 

 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen. 
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5 God ekonomisk hushållning 

Vad är ”god ekonomisk hushållning” för Gislaveds kommun? Kommunallagen anger att kommuner 

ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär att de ska sköta sin ekonomi på 

ett ansvarsfullt sätt. 

  

Vad ska kommunen göra? 

 För kommunen skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning 

  

 För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning” 

  

 För personalfrågor skall anges de personalpolitiska mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning” 

För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen ska arbeta för att nå 

visionen utifrån vad som anges i de prioriterade områdena. För de prioriterade områdena anges mål 

för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för kommunen är god ekonomisk 

hushållning. 

  

5.1 Finansiella mål 

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att de finansiella målen är följande: 

  

  Mål Beskrivning 

Mål 1 

Resultatnivån under 

femårsperioden 2017-2021 ska 

uppgå till i genomsnitt minst 30 

mnkr per år  

Resultatet (Förändringen av Eget Kapital) måste vara positivt om 

ekonomin inte ska försämras. En försämrad ekonomi innebär mindre 

resurser till verksamheten. För att klara kommunen framtida 

pensionskostnader behöver resultatet vara lägst 30 mnkr. 

. 

5.2 Personalpolitiska mål 

För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som arbetsgivare finns följande 

personalpolitiska mål. 

  

  Mål Beskrivning 

Mål 1 

Gislaveds kommun ska vara den 

ledande offentliga arbetsgivaren i 

Sverige. 

Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. Våra 

medarbetare har en utvecklande arbetssituation och trivs på arbetet. 

Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att vi ska 

lyckas i våra strävanden att skapa den goda verksamhet som invånarna 

förväntar sig. 

5.3 Mål och uppdrag 

5.3.1 Mål 

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun följande mål: 
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5.3.1.1 Barns lärande 

De vuxna tar gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till deras åsikter, ser till att de är 

delaktiga och att barnperspektivet står i fokus. 

Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande och bildning genom engagemang och 

nyfikenhet. Det ger lust att lära och vilja att lyckas. 

I förskolan och skolan möter de unga tidigt vuxna från näringslivet och samhället i övrigt. Mångfald 

driver utvecklingen framåt och vi möts ofta mellan generationer och kulturer. 

Tillsammans prioriterar vi förebyggande och främjande arbete för barn och ungdomar. 

  

  Mål Beskrivning 

Mål 1 

Främja barn och ungas 

uppväxtvillkor. 

Kommunens verksamheter behöver gemensamt kraftsamla och 

samverka med andra för att skapa trygga uppväxtvillkor för barn och 

unga. Tillsammans med beskrivningen av målområdet, Barns lärande, 

utgör detta beskrivning av målet ”främja barn och ungas 

uppväxtvillkor”. 

5.3.1.2 Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 

Hela Gislaveds kommun ska leva i harmoni med omgivningen och arbetar för en hållbar utveckling 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi påverkar miljön i positiv riktning och gör hållbara val. 

Digital delaktighet och utbyggnad av infrastruktur i alla kommundelar är en förutsättning för 

digitalisering och utveckling av kommunen. 

Invånarna är stolta över sin kommun och tycker att den med sin variation av boendeformer är 

attraktiv att bo i och besöka. Människor möts i Gislaveds kommun.. 

  

  Mål Beskrivning 

Mål 1 

Utveckla attraktiva livsmiljöer för 

invånare i vår kommun. 

Det ska byggas fler bostäder, för alla målgrupper i olika miljöer i hela 

kommunen. För att fler ska flytta hit och färre härifrån vill vi mer aktivt 

och strategiskt marknadsföra det vi har, allt som vi gör bra och kan 

erbjuda. En fortsatt viktig fråga är att prioritera utveckling av all 

infrastruktur såsom vägar, tåg, kollektivtrafik, fiber m.m. 

5.3.1.3 Företagsklimat och näringslivssamverkan  

I Gislaveds kommun ska vi ha det bästa företagsklimatet vilket förutsätter en fördjupad samverkan 

med näringslivet som präglas av tillit och förtroende. Det är lätt för företag att etablera sig här. 

Kommunen stödjer näringslivets arbete med kompetensförsörjning och arbetar aktivt för att utveckla 

infrastrukturen. 

Vi samverkar med Gnosjöregionen och andra närliggande regioner. 
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  Mål Beskrivning 

Mål 1 

Fördjupa samarbetet med 

näringslivet. 

Samarbetet ska präglas av tillit och förtroende. Kunskapsutbyte mellan 

näringsliv och kommun är en förutsättning för att lyckas. Samverkan 

underlättar expansion och nyetablering av företag som i sin tur leder till 

fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. Stöd till företagens 

kompetensförsörjning är en mycket prioriterad fråga. Vi vill se ett ökat 

fokus på vuxenutbildning för att möta behovet av att få våra nyanlända i 

arbete samt att kunna genomföra karriärväxling av individer mitt i 

arbetslivet. 

 

 

5.3.2 Uppdrag 

 

 

Uppdragtill: Uppdrag Slutdatum att redovisa uppdrag 

till kommunfullmäktige 

Alla nämnder Visstidsanställningar ska minskas till 

förmån för tillsvidareanställningar, 

särskilt inom socialnämnden och barn- 

och utbildningsnämnden. 

2020-04-30 

Samtliga nämnder och bolag Öka den Digitala 

verksamhetsutvecklingen.  

 

 

2020-04-30 

Samtliga nämnder och bolag Öka användandet av 

välfärdsteknologin.  

 

2020-04-30 

Samtliga nämnder och bolag Öka utbudet av digitala tjänster (e-

tjänster) för såväl invånare som intern 

verksamhet.  

 

2020-04-30 

Fastighets- och servicenämnden Att utreda förutsättningar, effekter och 

konsekvenser av en koncerngemensam 

driftsorganisation för IT 

2019-09-30 

Fastighets- och servicenämnden Att sänka kommunens lokalkostnader 2019-09-30 

Kommunstyrelsen Att utreda konsekvenser, 

förutsättningar och effekter av en 

renodling av kommunala boenden 

2020-05-31 

 

5.4 Kritiska kvalitetsfaktorer 

Kritiska kvalitetsfaktorer kommer att analyseras och följas upp i samtliga uppföljningsrapporter år 

2019. 
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5.5 Målgrupp 

5.5.1 Alla kommuninvånares och företags tillgång till internet. 

Beskrivning 

För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till internet är utökad fiberutbyggnad särskilt 

kritiskt. 

 

5.5.2 Graden av digital mognad i organisationen. 

Beskrivning 

För att kunna driva digitaliseringen framåt i hög takt är digital mognad i verksamheten en 

förutsättning. 

 

5.6 Verksamhet 

5.6.1 Uppdaterade detaljplaner för att snabbt tillgodose behov av mark. 

Beskrivning 

För att tillgodose invånares och företags behov av byggnation är det särskilt kritiskt att det finns 

uppdaterade detaljplaner. 

5.6.2 Samverkan internt och externt. 

Beskrivning 

För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är samverkan både internt som externt 

särskilt kritiskt. 

5.7 Medarbetare 

5.7.1 Hållbart medarbetarengagemang är en viktig förutsättning för att nå goda 

resultat. 

Beskrivning 

Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations 

förmåga att nå goda resultat. I personalintensiva verksamheter, som de inom kommuner och 

landsting, är detta särskilt tydligt. Begreppet ”hållbart” markerar att detta index för 

medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte endast fokuserar på själva nivån på 

engagemanget utan också på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga vidare 

på detta engagemang. 

5.7.2 Friska medarbetare är en grundförutsättning. 

Beskrivning 

Gislaveds kommun ska ha ett lågt sjuktal. Friska medarbetare ger hållbara medarbetare och därmed 

hållbar organisation. Medarbetare blir lyssnade på och deras synpunkter tas tillvara. 
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5.8 Ekonomi 

5.8.1 Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar. 

Beskrivning 

För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser används är det särskilt kritiskt 

att de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga. 

5.8.2 God ekonomisk hushållning. 

Beskrivning 

Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används till rätt saker och på ett effektivt sätt. 

6 Planeringsförutsättningar 

Som grund för planeringen görs en analys och slutsatser dras kring kommunens förutsättningar på en 

övergripande nivå inför planperioden. Nämnderna tar hänsyn till detta i sina respektive 

planeringsdirektiv. 

6.1 Kommunens övergripande styrande dokument 

Planeringsdirektivet i ett större perspektiv 

Vision 2040, kommunplan och översiktsplan utgör den politiskt långsiktiga inriktningen för 

kommunens planering. En kommunplan kommer att arbetas fram under 2019. Gislaveds kommuns 

utvecklingsarbete kan dock inte ses som isolerat från omvärlden. Kommunen är en del av en logisk 

kedja som börjar eller slutar med den internationella nivån. Det handlar om samverkan på flera nivåer 

för den gemensamma utvecklingen. För varje nivå finns det strategiska dokument som tillsammans 

bildar en logisk kedja. De mål kommunen sätter relaterar till de mål och strategier som finns på 

regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Detta för att säkra en hållbar utveckling i 

kommunen och i omvärlden. 
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Kommunens övergripande strategiska styrdokument 

I arbetet med att utarbeta en budget som leder i riktning med de prioriterade områdena och mål är 

det av stor vikt att även de strategiska styrdokumenten beaktas. 

Planeringsdirektivet tillsammans med kommunens översiktsplan och kommande kommunplan är de 

tre styrande dokumenten som beskriver de mål kommunen ska uppnå de närmaste åren på ett 

kommungemensamt och övergripande plan. Till detta kommer ett antal strategiska styrdokument 

inom vissa områden, en del av dem utgår från krav i lagstiftningen. Nedan anges några exempel: 

 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010-2020 

 Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet 2017-2019 

 Handlingsprogram för internt skydd 2017-2019 

 Informationssäkerhetspolicy 

 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 

 Bredbandsstrategi 

 Energistrategi för Gislaveds kommun 2011-2020 

 med flera 

6.2 Befolkningsutveckling och prognos 

Nedan följer 2018 års befolkningsprognos. Prognosen använder genomsnittlig statistik för Gislaveds 

kommun för de senaste tre till fem åren och förväntad utveckling bygger på SCB:s prognos för riket. 

Kommunspecifika justeringar har gjorts där kommunens statistik skiljer sig från rikets. 
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Befolkningsprognos för Gislaveds kommun 2018-2022 

       

Folkmängdstabell      

Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 323 325 329 332 334 336 

1-5 1 765 1 801 1 807 1 815 1 826 1 832 

6 358 347 380 386 388 394 

7-15 3 371 3 396 3 392 3 454 3 510 3 536 

16-18 1 131 1 148 1 161 1 164 1 171 1 184 

19 333 340 361 348 358 374 

20-24 1 659 1 555 1 491 1 492 1 478 1 477 

25-39 4 995 5 061 5 087 5 091 5 124 5 154 

40-59 7 994 7 911 7 896 7 867 7 828 7 743 

60-64 1 715 1 769 1 748 1 736 1 745 1 801 

65-79 4 351 4 376 4 394 4 466 4 497 4 500 

80-84 791 821 875 865 894 932 

85-89 554 525 531 544 537 549 

90-94 233 249 251 258 262 268 

95-w 56 65 67 69 74 70 

Summa 29 629 29 691 29 772 29 887 30 027 30 151 

       

Förändringstabell      

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Inflyttning 1 509 1 418 1 425 1 448 1 467 1 453 

Utflyttning 1 412 1 397 1 387 1 378 1 373 1 375 

Flyttnetto 97 21 39 70 94 78 

       

Födda 314 321 324 327 330 332 

Döda 274 280 281 283 284 286 

Födelsenetto 40 40 43 44 46 46 

       

Folkmängd 29 629 29 691 29 772 29 887 30 027 30 151 

Folkökning 151 62 81 115 140 124 

Alla siffror avser den 31/12 respektive år. Faktisk folkmängd för 2017. Prognosen bygger på antagande fram till feb 2018. 

 

Prognosen 2018 visar att invånarantalet i Gislaveds kommun kommer att öka under hela 

prognosperioden 2018-2022. Föregående prognos (se Utblick 2019) visade en mindre folkökning. 

Orsakerna till förändringen är en ökad befolkningstillväxt generellt i Sverige och ett ökat flyttnetto 

(inflyttning - utflyttning). Sverige har den relativt högsta befolkningstillväxten sedan år 1861 och 

ökningstakten väntas vara fortsatt hög de kommande åren, men minska på längre sikt. I Gislaveds 

kommun har flyttnettot varit negativt under åren 2000-2012. I genomsnitt var de utrikes inflyttade 

176 personer per år under samma period. Prognosen pekar på ca 415-450 utrikes inflyttade de 

kommande åren. Prognosens utveckling av detta följer SCB:s prognos (april 2017) och delvis 
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Migrationsverkets prognos (feb 2018). 

Det är främst i åldrarna 0-19 samt 65 år och äldre som ökningen är störst under prognosperioden. 

Åldrarna 1-6 fortsätter öka och en uppgång väntas för åldrarna 7-15 och 16-19. Antalet unga vuxna 

(19-24 år) minskar något, för att sakta öka mot slutet av prognosperioden. Förvärvsarbetande åldrar 

(25-65 år) minskar något i kommunen enligt prognosen. Efter år 2020 kommer åldrarna 80-84 öka 

ytterligare, då personer födda efter 1940 kommer in i gruppen. För prognos 2018-2022 i 

ettårsklasser, se bilaga. 

Det finns en betydande osäkerhet kring antalet utrikes inflyttade till Sverige, både på kort och på lång 

sikt. Tillfälliga uppehållstillstånd, gränskontroller, försörjning vid anhöriginvandring är exempel på 

faktorer som gör både in- och utvandring svår att prognostisera. Osäkerhet finns också för 

flyttåldrarna 19-29 år och för de yngsta åldrarna, då de inte är födda när prognosen gjordes. Även för 

de allra äldsta finns en osäkerhet. Om större avvikelser uppkommer den närmsta tiden, kommer det 

påverka prognosen på sikt eftersom avvikelse förstärks för varje år som går. Därför görs ett 

antagande att befolkningen i Gislaveds kommun uppgår till 29 750 invånare år 2019. I februari 2018 

hade Gislaveds kommun 29 615 invånare och i augusti 2018 hade Gislaveds kommun 29 791 

invånare. 

6.3 Utgångspunkt 

Service och välfärd 

Den nya demokratiska spelplanen och digitaliseringen ställer nya krav på organisationen. Det kommer 

att behövas en fortsatt utveckling av medborgardialoger för att nå alla intressegrupper. Det driver 

också på krav att arbeta med säkerhetsfrågor ur flera perspektiv. 

Att hela kommunen tar ett gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till deras åsikter, 

ser till att de är delaktiga och att barnperspektivet står i fokus är viktigt utifrån ett 

samhällsperspektiv. Tillsammans behöver Gislaveds kommun prioritera förebyggande och främjande 

arbete för barn och unga. 

Framtiden kommer att ställa krav på en effektiv och flexibel kommun. Ekonomiska förutsättningar 

kommer fortsatt stå i fokus då vi är mycket påverkade av det som sker i vår omvärld. Ständiga 

effektiviseringar och ett fokus på helheten krävs för att bevara välfärden. Detta kommer att ställa 

höga krav på att kommunen tillsammans kan göra snabba omställningar, är flexibel och förändrar 

arbetssätten 

Samhälle och demokrati 

Gislaveds kommun behöver upplevas som en mer attraktiv plats att bo, arbeta på samt att besöka. 

Platsens attraktivitet kan då bli en motor för ett välmående och brett näringsliv. Ett första steg i 

arbetet är att ta fram ett platsvarumärke som beskriver en framtida bild av platsen och vilka 

strategiskt viktiga tillgångar som ska lyftas fram, Arbetet ska också innefatta budskap till olika 

målgrupper och en strategi för hur kommunens styrkor och det som särskiljer oss från andra 

marknadsförs. Växande platser kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra 

till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Därför är det viktigt att kommunen har en 

strategi för att säkra en hållbar tillväxt och utveckling där medborgare, näringsliv, civilsamhälle med 

fler involveras. 

Hela Gislaveds kommun behöver arbeta för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

Det kommer att behövas ett aktivt arbete med att påverka miljön i positiv riktning och göra hållbara 

val. Förändringar i närvärld och omvärld kräver alltmer fokus på långsiktigt hållbart arbete i 

kommunen. Klimatanpassning, infrastruktur och integration är områden att arbeta vidare med. 
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Hållbar utveckling kräver samarbete och styrning på flera nivåer samtidigt, (nationell, regional, 

kommunal och lokal nivå). Samverkan och dialog med andra kommer bli alltmer viktigt och Gislaveds 

kommun behöver intensifiera samarbetet med andra genom utvecklade former för dialog för 

inflytande och delaktighet. 

Arbetsgivare 

Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. Med våra ca 2 900 tillsvidare- och 

visstidsanställda är vi kommunens största arbetsgivare. Våra yrkesgrupper är representerade av 

ca 300 befattningar och bildar tillsammans en bredd av jobb som gör skillnad, vi gör svensk välfärd 

med tjänster och service. 

Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas i våra strävanden att 

skapa den goda verksamhet som medborgarna förväntar sig. 

Sveriges kommuner står inför en utmaning vad gäller den strategiska personalförsörjningen. Under de 

kommande åren beräknas mer än 10 % av Gislaveds kommuns anställda att gå i ålderspension, 

samtidigt som de årskullar som kommer in på arbetsmarknaden är betydligt mindre än de som 

lämnar den. Framtidens personalförsörjning kommer att ställa stora krav på att kommunen är en 

attraktiv arbetsgivare och det är väsentligt med ett fortsatt arbeta med strategiskt personalarbete. 

6.4 Ekonomiska förutsättningar 

6.4.1 Bokslut 2017 

Nämnd, tkr Nettokostnad Resultat 

Kommunstyrelsen 98 466 7 748 

Överförmyndarnämnden 2 746 580 

Räddningsnämnden 31 830 244 

Tekniska nämnden 42 983 1 018 

Barn- och utbildningsnämnden 773 287 3 249 

Socialnämnden 595 488 -2 583 

Fritidsnämnden 36 042 2 365 

Kulturnämnden 33 278 1 333 

Bygg- och miljönämnden 14 243 -726 

Fastighets- och servicenämnden -6 421 1 578 

Totalt 1 621 942 14 806 

6.4.2 Skatteunderlagsprognoser 

Skatteunderlagsprognos18:37, 2018-10-19 

Det starka konjunkturläget i Sverige håller ännu i sig, svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. SKL 

bedömer visserligen att utsikterna för BNP-tillväxten i år har försvagats men å andra sidan steg 
antalet arbetade timmar under första halvåret starkare än förväntat.  

 
SKL gör bedömningen om att högkonjunkturen i år når sin topp, och att en konjunkturavmattning 

kommer synas allt tydligare under loppet av 2019. Med andra ord räknar man med att nulägets höga 

resursutnyttjande faller nästa år, att den rekordhöga sysselsättningsgraden då faller tillbaka. SKL 

räknar med en inbromsning för såväl BNP som sysselsättningstillväxten under 2019–2020 och att 

tillväxten en tid understiger tillväxten för ekonomins underliggande potential, vilket är det normala 

efter en högkonjunktur. 
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Vad gäller utvecklingen för priser och löner är högkonjunkturens avtryck i statistiken hittills rätt 

måttligt totalt sett. Visserligen har konsumentprisinflationen på sistone tagit fart men uppgången 

beror dock i hög grad på höga energipriser och den svaga svenska kronan. SKL tror i nuläget att 

Riksbanken i december i år kommer att höja reporäntan, samt att fler höjningar väntar 2019.  

 

Som tidigare räknar SKL med att löneökningstakten ser ut att bli högre i år än 2017. Däremot pekar 

nu tillgänglig statistik mot en långsammare ökning än vad man tidigare beräknat. Arbetsgivarna 

planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft 

håller tillbaka. Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt 

dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. 

I den uppdaterade skatteunderlagsprognos (se nedan) är därför timlöneutvecklingen i år 

nedreviderad, såväl för kommuner och landsting som för resten av arbetsmarknaden.  

 

 

SKL bedömer att konjunkturen nu inte kommer att stärkas ytterligare, utan i stället vända ner nästa 

år. Sysselsättningstillväxten väntas därmed avta och man räknar med en markant inbromsning 2019. 

Samtidigt kommer pensionerna att räknas upp i lägre takt än de senaste åren. Trots att man räknar 

med att löneökningarna kommande år växlar upp kommer skatteunderlagstillväxten därmed att 

dämpas. 

 

6.4.3 Antaganden 

 Skatteunderlaget är beräknat utifrån ett invånarantal på 29 800 alla åren i planperioden. 

 Skattesatsen är 21,99 kronor. 

 Utgångsläget för ramar 2019 är 2018 års nivå. Dessa har justerats med inflationsuppräkning 

på 1,25 % och ca 1 % i effektivisering för 2019, 2020, 2121 och 2022. 

 Justeringar utifrån demografiförändringar utgår. En justering utifrån skatteunderlaget hade 

medfört att nämnderna hade fått lämna ifrån sig ekonomiska resurser för att kommunen som 

helhet ska kunna få en ekonomi som klarar sig i de förändringar i skattetillväxten vi står inför. 

 Löneökningar har kompenserats till nämnderna. (Lärarlönerna ej färdigt – blir en teknisk 

justering) 

 Kapitaltjänstkostnader budgeteras centralt och kompenseras 1 gång/år i samband med 

bokslut. 
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7 Budget 2019 

Driftbudget 

  

 

  

Belopp i tusentals kronor (tkr) BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

Nämnd/styrelse 2019 2020 2021 2022
Kommunstyrelsen -105 308 -104 886 -104 477 -104 080

varav evenemang -818 -818 -818 -818

varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -400 -400 -400 -400

Överförmyndarnämnden -3 398 -3 398 -3 398 -3 398

Teknisk nämnd -34 955 -33 768 -32 582 -31 397

Socialnämnden -594 463 -589 174 -583 945 -578 777

Räddningsnämnd -30 393 -29 904 -29 419 -28 935

Barn- och utbildningsnämnden -770 618 -764 057 -757 577 -755 176

Fritidsnämnden -38 062 -37 841 -37 624 -37 411

Fastighet- och servicenämnden 57 274 56 090 54 892 53 678

Kulturnämnden -34 073 -33 911 -33 752 -33 597

Bygg- och miljönämnd -14 050 -14 026 -14 003 -13 982

Löneuppräkning -38 143 -72 969 -131 442 -182 522

Struktursatsningar/personalbefrämjande åtgärder -7 210 -8 210 -9 210 -9 210

Summa nämnder -1 613 399 -1 636 054 -1 682 536 -1 724 807

Pensioner -117 140 -126 458 -139 261 -141 341

KP 69 244 71 598 74 033 74 033

Ökade kostnader för lokaler -9 800 -2 900

Avskrivningar -76 850 -75 049 -74 917 -78 246

Välfärdsmedel 18 734 11 240

Skatteintäkter 1 387 696 1 423 026 1 472 248 1 519 658

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 293 351 297 553 299 430 309 115

Kostnadsutjämning -1 073 -1 073 -1 073 -1 073

Regleringsbidrag/-avgift 13 100 20 655 18 378 9 234

LSS-utjämning -1 995 -1 995 -1 995 -1 995

Kommunal fastighetsavgift 49 736 49 736 49 736 49 736

Finansiella intäkter 5 500 5 500 5 500 5 500

Finansiella kostnader -1 100 -1 100 -1 100 -1 100

Summa finansiering 1 629 402 1 670 734 1 700 979 1 743 522

ÅRETS RESULTAT 16 003 34 680 18 443 18 715

Genomsnittligt resultat 2017-2021 23 396

Övergripande driftsbudget 2019 med plan 2020-2022
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Investeringar, skattefinansierat 

Nämnd, tkr 
Investeringsbudg

et 2019 

Investeringsbudg

et 2020 

Investeringsbudg

et 2021 

Investeringsbudg

et 2022 

Kommunstyrelsen 1 700 1 700 1 700 1 700 

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 

Räddningsnämnden 3 900 1 300 5 900 2 000 

Tekniska nämnden 15 000 20 000  40 000 46 000 

Barn- och utbildningsnämnden 6 700 6 000 6 000 6 000 

Socialnämnden 7 200 6 000 6 000 6 000 

Fritidsnämnden 3 300 1 000 700 700 

Kulturnämnden 4 000 2 000 2 000 2 000 

Bygg- och miljönämnden 100 100 100 100 

Fastighets- och 

servicenämnden 
107 000 80 000 80 000 80 000 

Totalt, skattefinansierade 

investeringar 
148 900 118 100 142 400 144 500 

Investeringar taxefinansierad verksamhet 

Nämnd/styrelse, tkr 
Investeringsbudg

et 2019 

Investeringsbudg

et 2020 

Investeringsbudg

et 2021 

Investeringsbudg

et 2022 

Tekniska nämnden 20 000 20 000 21 400 20 000 

Investeringar, särskilda satsningar 

Fastighet/objekt, tkr 

Total budget 

särskilda 

satsningar 

Investerings

budget 

2019 

Investerings

budget 

2020 

Investerings

budget 

2021 

Investerings

budget 

2022 

Glashuset 23 550 250    

Centrala förskolor 26 500 21 500    

Sporthall Smålandsstenar 48 000 15 000    

Väg Smålandsstenar 

(Haghultsleden) 
54 000 

  10 000           26 000 

Förstärkning interna ITnät 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Skolomorganisation Anderstorp 30 000 15 000 15 000   

Stickspår Smålandsstenar 10 000   10 000  

Totalt särskilda satsningar 204 050 54 750 18 000 23 000 29 000 
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Resultatbudget   

Resultatbudget, mnkr 
Bokslut  

2017 

Prognos 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Verksamhetens nettokostnader 1 -1 569 -1 645 -1 671 -1 694 -1 748 

varav pensioner      

avskrivningar -74 -74 -77 -75 -75 

Verksamhetens nettokostnader 2 -1 643 -1 719 -1 748 -1 769 -1 823 

      

Skatteintäkter 1 310 1 353 1 388 1 423 1 472 

Generella statsbidrag 367 375 372 376 364 

Finansnetto 2 3 5 5 5 

Årets resultat 36 12 16 35 18 

 

Finansieringsbudget  

Finansieringsbudget, mnkr 
Bokslut  

2017 

Prognos 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

      

Årets resultat 36 12 16 35 18 

Avskrivningar 74 74 77 75 75 

Ökning av kortfristiga skulder 65 -20 0 0 0 

Ökning långfristiga skulder 2 36 96 28 71 

Summa tillförda medel 176 102 189 138 164 

      

Nettoinvesteringar -148 -190 -169 -138 -164 

Ökning kortfristiga placeringar 35 30 0 0 0 

Ej likvidpåverkande poster 2 -1 0 0 0 

Minskning långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Ökning varulager 0 0 0 0 0 

Ökning kortfristiga fordringar 21 15 0 0 0 

Minskning långfristiga skulder -29 0 0 0 0 

Summa använda medel -119 -145 -169 -138 -164 

      

Förändring av rörelsekapital 57 -43 20 0 0 

      

Årets kassaflöde/förändring av 

rörelsekapital 
     

Likvida medel vid årets början 36 93 50 70 70 

Likvida medel vid årets slut 93 50 70 70 70 

Förändring av likvida medel 57 -43 20 0 0 
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Balansbudget  

Balansbudget, mnkr 
Bokslut  

2017 

Prognos 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar 1 381 1 497 1 589 1619 1 690 

Omsättningstillgångar 266 178 198 198 198 

Summa tillgångar 1 647 1 675 1 787 1 817 1 888 

      

Skulder, avsättningar och eget kapital      

Eget kapital 1 130 1 142 1 158 1 193 1 211 

Avsättningar 51 54 57 60 63 

Skulder 466 479 572 564 614 

Summa skulder, avsättningar och 

eget kapital 
1 647 1 675 1 787 1 817 1 888 

      

Soliditet 68,6 % 68,2 % 64,8% 65,6 % 64,2 % 

 

7.1 Nyckeltal 

Nyckeltal Beskrivning av nyckeltal Utfall 2017 

Andelen sjukfrånvaro (%) Total sjukfrånvaro. 6,6 % 

Andelen upplevd mycket gott eller 

gott bemötande (%) 

Servicemätningen görs årligen genom 

60 stickprov på inkommande 

telefonsamtal till kommunen. 

Bedömning görs av utomstående 

företag. 

56 % mycket gott bemötande. 

35 % gott bemötande. 

9 % medelgott bemötande. 

Andelen ekologiska livsmedel (%) Inköp av ekologiska livsmedel inom 

kommunen. 

37,3 % 

Andelen HME-index  SverigesKommuner och Landsting 

(SKL) har tagit fram en modell för att 

kontinuerligtutvärdera 

arbetsgivarpolitiken i kommuner med 

bäring på Hållbartmedarbetar-

engagemang (HME). Det är nio 

gemensamma enkätfrågor som 

tillsammansbildar ett totalindex för 

Hållbart 

medarbetarengagemang(HME). 

77 % 

Andelen tillgång till bredband för 

invånare i Gislaveds kommun 

Statistik från Post och telestyrelsen 

visar Gislaveds andel hushållmed 

tillgång till bredband om 100 Mbit. 

72 % 
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8 Kommunala bolag 

Kommunens kommunkoncern är grunden för att säkerställa att de politiska målen och uppdragen 

uppfylls. Styrningen sker utifrån de mål som politikerna sätter upp och de resultat som ska uppnås. 

   

Ekonomiska riktlinjer 

De bolag som är helägda av Gislaveds Kommunhus AB ska enligt ägardirektiven följa de beslut om 

planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges av Gislaveds 

Kommunhus AB. 

Bolagen ska ersätta Gislaveds Kommunhus AB för Management fee (förvaltningskostnader). 

Management fee fördelas proportionellt mellan de fyra bolagen utifrån genomsnittlig omsättning. 

Beloppet som ska fördelas utgår från en beräknad kostnad som korrigeras tillbaka till bolagen i slutet 

på året om denna kostnad blir lägre än den förväntade. Om kostnaden däremot skulle överstiga den 

beräknade kostnaden kan denna aldrig bli högre för bolagen. 

Bolag % fördelning utifrån omsättning 

Gislaved Energi Koncern AB 40% 

Gislaved Näringsliv AB 2% 

Gislavedshus AB 56% 

Gisletorp Lokaler AB 2% 

 

Aktieutdelning till Gislaved Kommunhus AB 

Avkastningsstorleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymer fastställs i samband med 

kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade 

instruktioner som delges av Gislaveds Kommunhus AB. 

 

Bolag 
Aktieutdelning enligt 

ägardirektiv 
Budgeterat belopp, tkr 

Gislaved Energi Koncern AB Aktieutdelning ska vara årets 

genomsnittliga statslåneränta plus 

2,5 %. plus 25 % av vinsten för 

koncernen 

2 163 

AB Gislavedshus Aktieutdelning ska vara årets 

genomsnittliga statslåneränta plus 1 % 

125 

Gisletorp Lokaler AB Aktieutdelning ska vara årets 

genomsnittliga statslåneränta plus 

2,5 % 

33 

Enter Gislaved AB Ingen aktieutdelning 0 

Gislaveds Kommunhus AB  1 424 

 

Borgensavgifter 

Borgensavgiften är 0,3 %, eller annat som fastställts av kommunen, av utnyttjad kredit per 31 

december och kommunen fakturerar i januari året efter. 
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Bolagens omsättning 2017 

Bolag Omsättning 2017, tkr 

Gislaved Energi Koncern AB 131 565 

Enter Gislaved AB 9 311 

AB Gislavedshus 163 706 

Gisletorp Lokaler AB 5 371 
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Förändringar av förutsättningar: 

 Ökade pensionskostnader, en förändring av pensionsprognosen på grund av förändringar i 

hanteringen. 

 Välfärdsmiljonerna – Minskade intäkter 2019 och 2020 (ca 4 mnkr 2019 och 2 mnkr 2020) 

 Löner – Utlagda löner 2018 samt en förändring av totalbeloppet till följd av ökade 

pensionskostnader. 

 Ny skatteprognos. En förväntad konjunkturavmattning från 2019.    

 Hyror – Ökade hyror för utökade lokalytor – 9,8 mnkr (3,9 mnkr låg tidigare på fritid och 

ligger nu på finansen.) 

 Flytt av medel från socialnämnden till fritidsnämnden kring fältverksamheten. (flytt från barn- 

och utbildningsnämnden kring fritidsgårdar sker genom teknisk justering. 

 

 

Alliansens planeringsdirektiv 2019 med plan 2020-2022 innebär: 

 

 att ge samtliga nämnder och bolag i uppdrag att öka den digitala verksamhetsutvecklingen, 

 att ge samtliga nämnder och bolag i uppdrag att öka användandet av välfärdsteknologin, 

 att ge samtliga nämnder och bolag i uppdrag att öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) 

för såväl invånare som intern verksamhet, 

 att ge fastighets- och servicenämnden i uppdrag att utreda förutsättningar, effekter och 

konsekvenser av en koncerngemensam driftsorganisation för IT, 

 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenser, förutsättningar och effekter av 

en renodling av kommunala boenden, 

 att ge fastighets- och servicenämnden i uppdrag att sänka kommunens lokalkostnader, 

 att  sänka struktursatsningarna för 2019 med 2 miljoner kronor, 

 att skjuta fram uppdraget att minska barngrupper i förskolan, 

 att beräkna skatteunderlaget utifrån ett invånarantal på 29 800 alla år i planperioden, 

 att införandet av en gemensam kostorganisation skjuts fram på obestämd tid, 

 att  fastställa skattesatsen till 21,99 kronor 

 

 

 

 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-10-23     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Sn §131    Dnr: SN.2018.90   8.7.1  

 

Ej verkställda beslut kvartal 2, 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är skyldig att rapportera alla gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) och till kommunens revisorer. 

Socialnämnden ska vidare dels till IVO, dels till revisorerna, rapportera alla 

gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag 

då verkställigheten avbröts. Därutöver ska socialnämnden anmäla till IVO när 

ett beslut har verkställts alternativt när ett ärende har avslutats utan 

verkställighet. Till IVO har nämnden lämnat 25 individrapporter för kvartal 2 

2018.   

 

Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport kring hur 

många beslut som inte har verkställts, samt även hur många beslut som inte har 

verkställts igen efter avbrott i verkställigheten. 

 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2018  

Kvartal 2 2018 sammanställning 

 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna och överlämna statistisk redovisning 

till kommunfullmäktige samt kommunrevisionen 

  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

Kansli- och utvecklingsenheten 

   

 



Kvartal 2 2018 sammanställning/statistikrapport 

 
Kommentar:  

25 individrapporter totalt. 

14 individrapporter SoL Äldreomsorg varav 7 verkställda och 2 avslutade utan att verkställas.  

2 individrapporter SoL Omsorg om personer med funktionsnedsättning varav 1 avslutad utan att verkställas. 

9 individrapporter LSS Omsorg om personer med funktionsnedsättning varav 2 verkställda och 1 avslutad utan att verkställas.  
 

Verksamhets-

område 

Typ av bistånd Datum 

för 

gynnande 

beslut 

Skäl till att beslutet inte har 

verkställts 

Beslut som 

verkställts efter 

att tidigare ha 

rapporterats som 

ej verkställt 

Ärendet har 

avslutats utan 

att verkställas  

SoL Äldreomsorg Permanent bostad 170614 Den enskilde har tidigare tackat nej till 

erbjudande. Nu tackat ja till nytt 

erbjudande. 

171106  

SoL Äldreomsorg Kontaktperson 160801 Sökanden har tidigare valt att avvakta med 

verkställighet av insatsen 

171108  

SoL Äldreomsorg Permanent bostad 170913 Den enskilde har tidigare tackat nej till 

erbjudande. Ledig bostad i önskat boende 

har saknats. 

180711  

SoL Äldreomsorg Växelvård 171003 Avliden  180814 

SoL Äldreomsorg Permanent bostad 171108 Den enskilde har tidigare tackat nej till 

erbjudande. Nu tackat ja till nytt 

erbjudande.  

180504  

SoL Äldreomsorg Permanent bostad 171204 Den enskilde har tidigare tackat nej till 

erbjudande. Nu tackat ja till nytt 

erbjudande.  

180609  

SoL Äldreomsorg Permanent bostad 180125 Den enskilde har tackat nej till erbjudande 

180427 

  



SoL Äldreomsorg Permanent bostad 180131 Ledig bostad saknas. Den enskilde har 

pågående korttidsplats 

  

SoL Äldreomsorg Permanent bostad 180215 Ledig bostad saknas. Den enskilde har 

hemtjänst.  

180817  

SoL Äldreomsorg Växelvård 180220 Avliden  180705 

SoL Äldreomsorg Permanent bostad 180301 Den enskilde har tackat nej till erbjudande 

180614. Den enskilde har hemtjänst och 

dagverksamhet 

  

SoL Äldreomsorg Växelvård 180308 Ledig bostad saknas. Den enskilde är 

beviljad hemtjänst och avlösarservice 

  

SoL Äldreomsorg Permanent bostad 180312 Ledig bostad saknas. Den enskilde har 

pågående korttidsplats 

180810  

SoL Äldreomsorg Permanent bostad 180328 Ledig bostad saknas. Den enskilde har 

hemtjänstinsats 7 ggr/dygn 

  

SoL Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Boendestöd 170622 Den enskilde har avsagt sig insatsen  171120 

SoL Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Dagverkssamhet  171221 Den enskilde avvaktar verkställighet. Den 

enskilde har insatser sedan tidigare i form 

av bostad för vuxna LSS och 

kontaktperson LSS.  

  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Bostad för vuxna 160708 Den enskilde har tackat nej till erbjudande 

161226, 170711, 171110, 171214. Den 

enskilde kommer att erbjudas plats i ny 

planerad gruppbostad hösten 2018. 

Nämnden har avgett yttrande till IVO.  

  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Bostad för vuxna 170524 Den enskilde tog tillbaka sin ansökan   171016 



LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Kosttidsvistelse 170720 Den enskilde har tackat nej till erbjudande. 

Vårdnadshavare önskar avvakta med 

verkställighet  

  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Korttidsvistelse 171002 Den enskilde har tidigare tackat nej till 

erbjudande. Den enskilde önskar avvakta 

verkställighet.  

  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Bostad för vuxna 171215 Planerad verkställighet var juni 2018 180602  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Avlösarservice i hemmet 171228 Vårdnadshavare har tidigare velat avvakta 

med verkställighet av insatsen 

180618  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Korttidsvistelse 180112 Lämplig uppdragstagare saknas. Tilltänkt 

uppdragstagare är under utredning 

  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Personlig assistent 180201 Vårdnadshavare vill avvakta med 

verkställighet tills överinstans prövat 

överklagat ärende 

  

LSS Omsorg om 

personer med 

funktionsnedsättning 

Daglig verksamhet 180313 Den enskilde har tackat nej till erbjudande, 

vill avvakta med verkställighet tills 

överinstans prövat överklagat ärende  
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