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1. AVTALSPARTER  

Avtalsparter är Landstinget och kommunerna i Jönköpings län. 
Överenskommelsen avser samverkan och ekonomisk reglering mellan huvudmännen. 

Landstingets och kommunernas interna ansvarsfördelning regleras inte. 

2. INLEDNING  

2.1 Värdegrund 

Gemensam värdegrund för länets hemsjukvård ”KomHem - vård, omsorg och rehab nära dig” är: 

 Vi utgår från patientens/brukarens behov. 

 Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser. 

 Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit. 

 Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens 

2.2 Viljeinriktning 

Landstinget och kommunerna ska tillsammans definiera och utforma en framtida hemsjukvård 

som utgår från invånarnas behov av vård, omsorg och rehabilitering. Förändringsarbetet 

präglas av patientens/brukarens fokus. Patienten/brukaren har stort inflytande, kan påverka 

vården, får möjlighet att ta eget ansvar och upplever ökad trygghet i hemmet. Insatserna 

stödjer patientens/brukarens självständighet. Möjligheterna att få hälso- och sjukvårdsinsatser 

utförda i hemmet ökar för de som har behov av det. Invånarna upplever att det är en 

sammanhållen vård, omsorg och rehabilitering genom teamarbete. 

 

Under förändringsarbetet görs ansträngningar för att utveckla ett starkt förtroende mellan 

huvudmännen vilket säkrar en god samverkan. En mer ändamålsenlig ansvarsfördelning 

mellan huvudmännen ger en resurseffektiv hemsjukvård och parallellt organiserande undviks. 

 

Hemsjukvården utmärks av trygghet och utvecklingsarbete, av att man ser nya möjligheter 

och att bästa möjliga kompetens uppnås i samverkan. 

2.3 Förändrat ansvar för hälso- och sjukvård  

Med detta avtal övertar kommunerna ansvar för: 

 hemsjukvård till patienter dygnet runt, oavsett ålder och diagnos 

 insatser till och med specialistsjuksköterska, exempelvis distriktssköterska, 

sjukgymnast och arbetsterapeut 

 planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (inklusive 

rehabilitering, habilitering och palliativ vård), till patient registrerad som mottagare av 

hemsjukvård på primärvårdsnivå, specialiserad somatisk och psykiatrisk hemsjukvård 

från den dag behovet uppstår och vårdplan upprättats 

 planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå hos patienter i 

ordinärt boende som inte har hemsjukvård 

 förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende  

2.4 Stöd i tillämpning 

Parterna har för avsikt att inför avtalets ikraftträdande utarbeta ett fördjupningsdokument 

innehållande bakgrundsfakta och stöd i tillämpningen.  
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3. AVTALETS OMFATTNING OCH LAGLIGA GRUND  

Avtalet avser övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i enlighet med 18 och 18 b §§ 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) från landstinget till kommunerna. Övertagandet 

omfattar hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i ordinärt 

boende. 

 

Enligt 3 § HSL ska landstinget erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta, 

kvarskrivna eller stadigvarande vistas inom landstinget.  

 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall 

ges företräde till vården (2 § HSL). 

 

I HSL 18 § regleras att kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt de som bor i 

särskilda boenden, bostäder med särskild service och de som vistas i dagverksamhet och i 

daglig verksamhet. En kommun får även i övrigt erbjuda de som vistas i kommunen hälso- 

och sjukvård i hemmet. Landstinget har rätt att överlåta skyldigheten att erbjuda hemsjukvård 

till en kommun inom länet, om landstinget och kommunen kommer överens om det. 

 

Enligt socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda 

får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som 

vilar på andra huvudmän. Vardera parten har sitt ansvar gentemot de patientgrupper som 

avtalet avser. Ingen part har ett övergripande ansvar som innebär ett ökat åtagande om en part 

inte uppfyller sitt ansvar enligt detta avtal. 

 

Kommunernas övertagande enligt detta avtal innebär inte någon förändring avseende 

respektive huvudmans åtagande och ansvar enligt betalningsansvarslagen (BAL, 1990:1404). 

 

4. DEFINITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR  

4.1 Ansvarsfördelning och övergripande definitioner 

Ansvarsfördelningen ger vägledning för i vilken vårdform patienten ska få sina hälso- och 

sjukvårdsinsatser tillgodosedda. Den utgår från patientens omvårdnads-, rehabiliterings- och 

vårdbehov.  

 

Landstinget ansvarar för all mottagningsverksamhet i primärvården och specialistsjukvården. 

Personal från vårdcentral och/eller specialistsjukvård kan göra enstaka besök (hembesök, 

arbetsplatsbesök, besök på annan plats där patient vistas) utanför mottagningen då detta är en 

del i Landstingets åtagande för att tillgodose patientens behov av omvårdnad, behandling och 

rehabilitering. 

 

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet till personer som 

på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning inte på egen hand eller med stöd kan 

uppsöka vårdcentral eller mottagning, utan stora påfrestningar eller olägenheter. 

Hemsjukvård/hembesök ska även erbjudas när det ger mervärde för patientens fortsatta vård, 

omsorg och rehabilitering. Mervärde kan innebära ökad patientsäkerhet, delaktighet och 

trygghet för den enskilde. Det kan också innebära ökad möjlighet till teamsamverkan kring 
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patienten, ökad möjlighet att bedöma behov, göra riskbedömningar samt ge bättre effekt av 

vård och rehabiliteringsinsatser. 

4.1.1 Primärvård 

Med primärvård avses hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller 

sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande 

medicinska behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte 

kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser.
1
 

4.1.2 Specialiserad vård 

Med specialiserad vård avses hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade 

åtgärder än vad som kan ges i primärvården.
1 

4.1.3 Hemsjukvård  

Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande 

och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden.
1
 

 

I hemsjukvårdsbegreppet ingår medicinsk utredning, behandling och omvårdnad samt 

förebyggande arbete, habilitering och rehabilitering. Insatser ska föregås av vårdplanering.  

4.1.4 Patient 

Med patient avses person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård.
1
 

4.1.5 Läkarmedverkan 

Landstinget ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas god 

hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende samt övriga verksamheter som avses i 18 § 

första och andra stycket i HSL. Landstinget ska med länets kommuner sluta avtal om 

omfattningen av och formerna för läkarmedverkan, HSL 26 d §. 

 

Den medverkan av läkare som behövs i hemsjukvården ska även tillgodose den enskildes 

behov av en sådan fast läkarkontakt som anges i 5 § andra stycket HSL. Där föreskrivs att 

landstinget ska organisera primärvården så att alla som är bosatta inom landstinget får tillgång 

till och kan välja en läkarkontakt. Läkaren ska även akut kunna ge nödvändiga insatser i olika 

boendeformer där kommunen ansvarar för vården. Ramavtal om läkarmedverkan inom 

kommunal hälso- och sjukvård ingår som en del i detta avtal. Lokala överenskommelser 

tecknas härefter mellan Landstinget och respektive kommun från och med 2013-01-01. 

Landstinget ansvarar för att läkarinsatser enligt ovan sker i egen regi eller genom avtal. 

Ramavtal, se bilaga 1. 

4.1.6 Registrering som mottagare av hemsjukvård  

Då patient i en vårdplan bedöms ha behov av hemsjukvård ska denne registreras som 

mottagare av hemsjukvård. Beslut om registrering görs av kommunen utsedd legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal och/eller Landstingets läkare efter samråd mellan huvudmännen. 

Vårdplan ska vara upprättad och utgör beslutsunderlag. 

                                                 
1
 Socialstyrelsens termbank http://www.sos.se/termbank 
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4.1.7 Hemsjukvårdsbesök 

Hemsjukvårdsbesök är en vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär personligt möte mellan 

patient, som är registrerad som mottagare av hemsjukvård, och hälso- och sjukvårdspersonal i 

patientens bostad eller motsvarande.
2
 

4.1.8 Hembesök 

Med hembesök menas ett öppenvårdsbesök inom hälso- och sjukvården i patients bostad eller 

motsvarande.
2
  

 

Det avser såväl planerade som akuta hembesök hos patient som inte är registrerad som 

mottagare av hemsjukvård. Hembesök kan aktualiseras i samråd mellan legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal från båda huvudmännen. 

4.1.9 Teamarbete 

För en god och säker hemsjukvård krävs samverkan över organisationsgränserna, i en 

gemensam beslutsprocess, utan begränsningar av patientens hälsotillstånd eller 

funktionsnedsättning. Team utformas utifrån patientens behov och utgörs av patient, 

närstående, vård- omsorg- och rehabiliteringspersonal. Specialistfunktioner ska konsulteras, 

utifrån patientens aktuella behov. 

4.2 Specifika definitioner och avgränsningar 

4.2.1 Palliativ vård  

Med palliativ vård avses hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja 

livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär 

beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till 

närstående. Palliativ vård är ett specifikt kunskapsområde och ska vara en del av all vård, 

oberoende av var och av vem vården erbjuds.
3
 

 

Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med 

grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. 

 

Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation 

medför särskilda behov. 

 

Det kommunala ansvaret för palliativ vård, omfattar såväl allmän som specialiserad palliativ 

vård i ordinärt och särskilt boende. Vården kan utföras med stöd av Landstingets 

multiprofessionella team, palliativa vårdenheter (PVE). 

 

PVE ansvarar för konsultation och rådgivning avseende vård för patienter med komplexa 

symtom och där särskild kunskap och kompetens krävs. Den kommunala hemsjukvården får 

stöd av PVE på sådant sätt, att specialiserad palliativ vård kan erbjudas i hemmet dygnet runt, 

samt att möjlighet till direktinläggning finns. 

                                                 
2
 Socialstyrelsens termbank htpp://www.sos.se/termbank 

3
 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2011. Regionala Cancercentrum i Samverkan 
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4.2.2 Specialiserad hemsjukvård  

Primärvården i Jönköpings län bedriver i nuläget hemsjukvård som omfattar även avancerade 

hemsjukvårdsinsatser.   

 

Kommunen kommer att överta ansvaret för psykiatrisk hemsjukvård och somatisk 

hemsjukvård på primärvårdsnivå. Om och när enskilda patienter ska få specialiserad 

hemsjukvård av kommunen avgörs i samband med upprättande av vårdplan. Vägledning, se 

bilaga 2, 3. 

4.2.3 Demensutredning 

Vårdcentralerna ansvarar för basal demensutredning och diagnossättning för patienter enligt 

Fakta
4
. Demenssjuksköterska och arbetsterapeut deltar i utredningen genom att göra 

bedömning av kognitiva funktioner samt ADL-funktioner. Samtal med närstående görs och 

utgör en del i underlaget för läkarens medicinska bedömning/diagnossättning. 

Vårdcentralerna ansvarar för dessa insatser till patienter som kan ta sig till mottagning. 

 

För patient registrerad som mottagare av hemsjukvård medverkar kommunal hälso- och 

sjukvårdspersonal i utredning genom bedömning av ADL och kognitiva funktioner samt 

närståendesamtal som en del i underlaget för läkarens medicinska 

bedömning/diagnossättning. 

4.2.4 Rehabilitering 

Med rehabilitering avses insatser som ska bidra till att personer med förvärvad 

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller 

bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och att aktivt 

kunna delta i samhällslivet.
5
 

 

Landstinget ansvarar för rehabiliteringsinsatser för inneliggande patienter på sjukhus samt 

rehabiliteringsinsatser på sjukhusens och vårdcentralernas mottagningar. 

 

Kommunen ansvarar för rehabiliteringsinsatser som utförs av arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster i såväl ordinärt som särskilt boende och övriga verksamheter som avses i 18 § 

första stycket HSL. 

 

Landstinget och kommunen har gemensamt ansvar att i samråd med patienten besluta om vem 

som ansvarar för rehabiliteringen och var den ska utföras.  

4.2.5 Habilitering 

Med habilitering avses insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt 

förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och 

bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv 

och att aktivt kunna delta i samhällslivet.
5
 

 

Landstinget ansvarar för specialiserade habiliteringsinsatser, oavsett ålder och boendeform 

och kommunerna ansvarar för basala habiliteringsinsatser, oavsett ålder och boendeform. 

                                                 
4
 Allmänt kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal, Landstinget i Jönköpings län. 

5
 Socialstyrelsens termbank htpp://www.sos.se/termbank 
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Båda parter ansvarar för att gemensamt påbörja utvecklingsarbetet kring att definiera basal 

habilitering och specialisthabilitering inför huvudmannaskapsförändringen. 

4.2.6 Medicintekniska produkter  

Med medicintekniska produkter (MTP) avses produkt som används för att påvisa, förebygga, 

övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, påvisa, övervaka, behandla, lindra eller ett 

funktionshinder, undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process, eller 

kontrollera befruktning.
6
 

 

Medicintekniska produkter förskrivs utifrån individuella behov genom att legitimerad 

personal gjort en medicinsk bedömning av patientens funktionsförmåga och behov. 

Förskrivningsprocessen innehåller bedömning, utprovning och uppföljning. Förskrivning sker 

inom område rörelseteknik, kognition, kommunikation, medicinsk behandling samt 

inkontinens. 

 

Landstinget ansvarar för förskrivning och kostnad av ortopedtekniska hjälpmedel, syn- och 

hörselhjälpmedel, diabeteshjälpmedel, stomihjälpmedel, kommunikationshjälpmedel och 

hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling (exempelvis andningsbehandling, dialys, 

stimulatorer, ljus- och cirkulationsbehandling), enligt gällande regelverk. Ansvaret gäller 

oavsett ålder och boendeform. 

 

Kommunen ansvarar för förskrivning och kostnad av hjälpmedel för personlig vård, 

förflyttning, utrustning av bostäder och hjälpmedel för kognitivt stöd och varseblivning enligt 

gällande regelverk. Ansvaret gäller oavsett ålder och boendeform. 

 

Både Landstinget och kommunen ansvarar för förskrivning och kostnad av 

inkontinenshjälpmedel, förbruknings- och förbandsmaterial. Ansvaret följer den huvudman 

som har hälso- och sjukvårdsansvar för patienten. 

4.2.7 Regelverk och upphandling avseende medicintekniska produkter 

För att uppnå välfungerande vårdkedjor i övergången mellan olika vårdgivare, ska 

förskrivningsprocessen av hjälpmedel utföras på ett patientsäkert, kompetens- och 

kostnadseffektivt sätt. Förskrivningsprocessen kommer att tydligt beskrivas avseende 

rutiner/tillvägagångssätt för förskrivning i samverkan utifrån värdegrunden. 

 

Landstinget och kommunerna ska utarbeta gemensamma regelverk för 

inkontinenshjälpmedel, förbruknings- och förbandsmaterial. Upphandling ska i största 

möjliga omfattning vara gemensam. Båda huvudmännen ansvarar för att aktivt delta i de 

grupper som ansvarar för utvecklings- och upphandlingsarbete, såsom sortimentsgrupper och 

upphandlingsgrupper. 

4.2.8 Hjälpmedelscentralen 

Länets kommuner har samverkansavtal med Landstingets hjälpmedelscentral avseende 

hjälpmedelsverksamheten, som gäller till och med 2012. Nuvarande avtal ska omarbetas och 

omförhandlas med utgångspunkt från en, för Landstinget och länets tretton kommuner, 

sammanhållen verksamhet. Det nya avtalet ska gälla från år 2013. I detta ska kommunernas 

                                                 
6
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ställning stärkas och ansvaret förtydligas. En styrgrupp ska tillskapas och ha en 

sammansättning som är proportionerlig mellan kommunerna och Landstinget utifrån 

nyttjandegrad. 

4.3 Angränsande definitioner och avgränsningar 

4.3.1 Konsultativt stöd 

Med konsultativt stöd avses utbildning och handledning som ges av Landstinget till personal i 

hemsjukvård i syfte att säkerställa en god vård, omsorg och rehabilitering/habilitering vid 

komplexa och sammansatta, enskilda patientuppdrag. Detta gäller i anslutning till påbörjad 

och/eller under pågående insatser när patientens behov så kräver. 

 

Specialistklinik ansvarar för att personal i hemsjukvård får erforderlig information för att 

hantera medicintekniska produkter, vård, omsorg och rehabilitering då patient skrivs ut från 

sjukhus. Mottagande enhet inom kommunen ansvarar för att information som givits i 

samband med överrapportering/utskrivning förs vidare. Detta gäller även vid byte av 

vårdenhet (till exempel korttidsboende eller särskilt boende). Kommunen ansvarar för att 

personalen har, för uppdraget, adekvat utbildning. 

4.3.2 Läkemedel 

Landstinget ansvarar för kostnader för läkemedel och förbrukningsartiklar som omfattas av 

läkemedelsförmånen, förskrivna enligt lagen om läkemedelsförmåner (2002:160) till enskild 

patient. Sjuksköterskor behåller sin förskrivningsrätt av läkemedel vid 

verksamhetsövergången. 

4.3.3 Provtagningsmaterial 

Landstinget ansvarar för kostnaderna för provtagningsmaterial (provtagningsrör och remisser) 

för ordinerade prover. Varje huvudman ansvarar för förbrukningsartiklar i samband med 

provtagning. 

4.3.4 Specialistfunktioner 

Landstinget ansvarar för insatser av specialistfunktioner, som till exempel dietist, kurator, 

psykolog, logoped och syrgas-/andningsvårdsjuksköterska, till patienter i hemsjukvård enligt 

aktuella vårdprogram/riktlinjer och utifrån samma prioriteringsprinciper som för övriga 

invånare. Legitimerad personal i hemsjukvården kan aktualisera behov av insats från 

ovanstående yrkesgrupper i samband med upprättande av vårdplan. 

4.3.5 Smittskydd- och vårdhygien 

Smittskydd- och vårdhygienenhetens huvuduppdrag är att förhindra smittspridning oavsett var 

och av vem vårdtagaren vårdas, undersöks och behandlas. 

 

Landstinget ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom länet och 

smittskyddsläkare är utsedd att svara för myndighetsutövningen. Enheten för smittskydd- och 

vårdhygien har sedan år 2000 haft uppdraget att ge länets 13 kommuner vårdhygienisk 

experthjälp. Detta uppdrag kommer att kvarstå även efter kommunernas övertagande av 

hemsjukvården. Ett samverkansavtal om vårdhygien ska upprättas. 
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4.4. Övriga definitioner och avgränsningar 

4.4.1 Utomlänsvård 

Enligt HSL 4 § kan ett landsting ge sjukvård till personer som vistas i landstingsområdet utan 

att vara bosatt där. Samtliga landsting i landet har ett gemensamt avtal, Riksavtalet för 

utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen när vård ges av annat landsting än 

där den enskilde är bosatt. Detta ansvar överförs till kommunen vad avser kommunaliserad 

hemsjukvård. Prissättningen ska följa Riksavtalet eller annat avtal som parterna kommit 

överens om. 

4.4.2 Sjukvård för asylsökande 

Kommunen ansvarar för nödvändig hemsjukvård till asylsökande. Landstinget ersätts, enligt 

schablon, via avtal med Migrationsverket. 

4.4.3 Omhändertagande av avlidna 

Enligt 1 § HSL innefattas i hälso- och sjukvård att ta hand om avlidna. Med detta avtal 

ansvarar kommunerna för transport av avlidna i särskilda boendeformer samt i ordinärt 

boende i de fall personen har varit registrerad i hemsjukvård. I övriga fall ansvarar landstinget 

för transporterna. Landstinget ansvarar för förvaring av de avlidna och beslutar om 

dimensioneringen av verksamheten samt var bårhusen är belägna. En arbetsbeskrivning 

avseende bårhusverksamhet och hantering av avlidna tas fram. 

 

5. IT OCH INFORMATIONSÖVERFÖRING 

5.1 IT-stöd och informationshantering  

Landstingets personal i hemsjukvård använder flera IT-stöd, se bilaga 4. Kommande 

verksamhetsövergång innebär att berörd personal får nya och förändrade IT-stöd och 

informationskällor. Åtkomst till Landstingets system och databaser upphör och ersätts i de 

flesta fall av motsvarande system inom respektive kommun.  

 

Landstinget och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att lösa frågorna avseende IT-stöd 

och informationshantering på ett patientsäkert sätt. Beskrivning av system och vilka åtgärder 

som krävs i varje system, se bilaga 5.  

5.2 Informationsöverföring och vårdplanering 

Samordnad vårdplanering ska ske när patienten bedöms vara i behov av fortsatt hälso- och 

sjukvård och/eller omsorg och rehabilitering efter utskrivningen, vid övergång från sluten 

vård till andra vård- och omsorgsformer. Vårdplaneringen ska utgå från den enskildes behov, 

förutsättningar och önskemål av insatser. 

 

Landstinget och kommunerna ska följa framtagna rutiner för vårdplanering inför utskrivning 

av patienter och för överföring av information, som till exempel befintliga planer mellan vård 

och omsorgsgivare i samband med in- och utskrivning av patienter från sluten vård till öppen 
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vård och socialtjänst.
7
 Båda huvudmännens deltagande vid den samordnade vårdplaneringen 

måste säkras. 

5.3 Vårdplan 

Vårdplan avser den dokumenterade plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård- 

och omsorg. Den är ett konkret och strukturerat hjälpmedel för samordning av insatser. 

Patientens klarlagda behov inom olika områden ska beskrivnas i vårdplanen och vem som är 

ansvarig att tillgodose dem. Vårdplanen utarbetas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

6. PERSONAL  

6.1 Verksamhetsövergång 

Landstinget och kommunerna är överens om att det förändrade huvudmannaskapet är att 

betrakta som övergång av verksamhet enligt LAS § 6 b. Anställningen för personal med 

arbetsuppgifter inom hemsjukvård till mer än hälften av aktuell tjänstgöringsgrad överförs 

därmed till respektive kommun. Den anställningstid som fullgjorts inom Landstinget räknas 

som anställningstid fullgjord i kommunen. PM till landstingspersonal angående övergången, 

se bilaga 6. Brev om förfrågan om övergång, se bilaga 7. 

 

Landstingsanställda som enligt ovan övergår till kommunen har rätt att ta med sig innestående 

semesterdagar. Intjänad kompensationstid och/eller flextidsaldo får inte tas med utan 

slutregleras ekonomiskt av Landstinget. 

 

Skuld till anställda för innestående semesterersättning per 2013-01-01, som genom förändring 

av huvudman byter arbetsgivare, regleras på individnivå genom överföring av medel från 

Landstinget till respektive kommun senast 2013-03-31. Detta ingår inte i skatteväxlingen. 

Enligt gällande pensionsavtal ska varje arbetsgivare stå för sitt åtagande med brytpunkt  

2012-12-31. 

 

Personakterna för de anställda som byter huvudman behålls av Landstinget. Information om 

de anställdas aktuella anställningsuppgifter och andra nödvändiga uppgifter ur personakten 

överlämnas till respektive kommun.  

 

Kommunerna erbjuder även de privata vårdcentraler motsvarande förutsättningar gällande 

verksamhetsövergång.  

6.2 Rekrytering 

I samband med rekrytering av ny personal inom hemsjukvården, efter det att förfrågan om 

övergång har besvarats, ska samråd ske mellan huvudmännen. De personer som anställs 

måste, när anställningsavtalet skrivs, godkänna byte av huvudman 2013-01-01. Vid ansökan 

om tjänstledighet, som ej är lagstadgad och som kommer att pågå efter 2013-01-01, ska 

samråd ske mellan huvudmännen innan ledighet beviljas. Huvudmännen kommer att 

samverka vid eventuell över- eller undertalighet. Kostnadsneutrala tjänsteköp kan bli aktuella 

under en tvåårsperiod. 
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6.3 Kompetensutveckling 

Landstingets och kommunernas avsikt är att gemensamt och långsiktigt arbeta med 

kompetensutveckling inom gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor. Utbildningsinsatser kan 

till exempel innehålla gemensamma utbildningstillfällen i samband med upprättandet av 

medicinska faktadokument och nationella riktlinjer. 

7. EKONOMI  

Hemsjukvården, i Jönköping län, kännetecknas av en hög ambitionsnivå. I och med 

huvudmannaförändringen är intentionen hos båda huvudmännen att bibehålla denna även i 

framtiden. 

 

Kommunerna ska från 2013-01-01 genom skatteväxling kompenseras för de tillkommande 

kostnader som förändringen av huvudmannaskap avseende hemsjukvård medför. 

Kommunerna ska höja utdebiteringen av allmän kommunalskatt med 0,34 procentenheter och 

Landstinget ska sänka utdebiteringen i motsvarande grad. Kommunernas tillkommande 

kostnader föranledda av förändringen av huvudmannaskap beräknas uppgå till 253 mnkr i 

2013 års prisnivå. Förteckning avseende vilken verksamhet, och beräknade kostnaderna för 

denna, som övergår till länets kommuner, se bilaga 8. 

 

Skatteväxlingen ger upphov till skillnader mellan ökade skatteintäkter och beräknade 

kostnader för övertagen verksamhet mellan länets kommuner, se bilaga 9. För att 

kommunerna ska få möjlighet att hantera uppkomna skillnader är länets kommuner överens 

om att genomföra en 5-årig mellankommunal utjämning. Förteckning över de belopp som 

utgör utjämningen per kommun och år, se bilaga 10. 

 

8. UPPFÖLJNING  

Båda huvudmännens ledning har, gemensamt och var för sig, ansvar för att avtalets 

viljeinriktning och värdegrund följs upp. 

8.1 Kvalitetsindikatorer 

Det förändrade huvudmannaskapet följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer. Indikatorerna 

identifieras och fastställs i samverkan mellan huvudmännen. Uppföljningen kommer att 

genomföras genom en baslinjemätning och uppföljning efter 1 år samt 3-5 år. Datainsamling 

sker genom hämtning av uppgifter från register, enkäter till personal inom hemsjukvården 

samt intervjuer av personer som erhåller hemsjukvård, se bilaga 11. Utfall av 

kvalitetsindikatorer följs dels upp av Ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna 

och Landstinget på länsnivå, dels av respektive huvudman. 

8.2 Volym- och kostnadsutveckling 

Landstinget och kommunerna är överens om att senast 2016-09-30 ha genomfört en 

uppföljning avseende volym- och kostnadsutveckling rörande huvudmannaskapsförändringen. 

Utgångsvärden för uppföljningen är följande:  

 personalvolymer uppdelat per yrkeskategori och köpta tjänster ska inventeras under 

kvartal fyra 2015 och jämföras med inventering genomförd kvartal fyra 2011 

 kostnad för medicintekniska produkter ska avse helårsutfallet 2015 och jämföras med 

kostnad för helår 2011 

Se bilaga 12. 
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9. STYRNING OCH LEDNING 

Ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna och Landstinget ska följa upp 

konsekvenser av det förändrade huvudmannaskapet, vidta åtgärder och om det krävs, föreslå 

kommunerna och Landstinget att gemensamt fatta erforderliga beslut med utgångspunkt från 

antagen värdegrund och viljeinriktning. 

 

En grupp med mandat att hantera oklarheter avseende praktisk tillämpning av och om avtalet 

på vårdtagarnivå ska inrättas av Ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna och 

Landstinget. 

 

PKN och PD, eller motsvarande, ska inrätta en grupp för uppföljning av hemsjukvårdsavtalets 

tillämpning på övergripande politisk nivå. 

 

10. SÄKERHET- OCH KRISBEREDSKAP  

Samtliga kommuners räddningstjänster ska underrättas om kommunernas övertagande av 

verksamhet. Ansvarig för detta är kommunerna. 

 

11. AVGIFTER  

Beslut om patientavgift fattas av respektive huvudman och kan variera i länet. 

 

12. AVTALSTID, GILTIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG  

Avtalet gäller 2013-01-01 - - 2018-12-31. Avtalet förlängs med fem år om inte endera 

Landstinget eller länets samtliga kommuner senast 12 månader före avtalstidens utgång sagt 

upp avtalet. 

 

Det i avtalet förändrade huvudmannaskapet och skatteväxlingen (Avsnitt 7) kan inte bli 

föremål för uppsägning utan är en icke-reversibel process. Parternas syfte med ett 

tidsbegränsat avtal är att skapa bästa förutsättningar för uppföljning av hemsjukvården samt 

att avtalet inte skall kunna ligga till hinder vid en eventuell framtida regionbildning. 

 

Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns av landstingsfullmäktige och 

kommunfullmäktige i samtliga kommuner i Jönköpings län genom beslut som vinner laga 

kraft. 

 

Respektive huvudman har ett ansvar att inom sin organisation samt till privata utförare 

informera om avtalet och att berörda har kännedom om avtalets innehåll. 

 

Ändringar och tillägg i detta avtal kan göras endast genom skriftlig handling undertecknad av 

behörig företrädare för Landstinget och kommunerna. 
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13. ÖVERLATELSE AVAVTAL 
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person. Huvudmannaskapet, enligt 
detta avtal, kvarstår även i de fall någon av huvudmännen avtalar/eller har avtalat delar eller 
hela sitt åtagande med privat utfårare. 

14. TVIST 
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och ingångna överenskommelser ska 
lösas genom fårhandling parterna emellan. Kan tvisten inte lösas ska den hänskjutas till 
domstol får avgörande med tillämpning av svensk rätt. 

Jönköping 2012-05-04 

Landstinget i 1" nköpings län 
Håkan Jansson 
Ordfårande 
Landstingsstyrelsen 
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Primärkommunala nämnden 

~y& REGIONFÖRBUNDET 
"i;,~ JÖNKOPINGS LAI~ 

!t'''''' II"I. '' .~ "h ,',lo. l '''J 



  

KomHem                                    Bilaga 1 

– vård, omsorg och rehab nära dig  
 

RAMAVTAL LÄKARMEDVERKAN      

             

   

Inledning 

Målet med hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 

företräde. De flesta som har hemsjukvård tillhör denna målgrupp. 

 

Grundläggande principer 

 Landstinget har ansvaret för läkarmedverkan i enlighet med HSL 26d§ och 18§ andra 

stycket 

 Länsövergripande avtal i hälso- och sjukvårdsfrågor mellan landstinget och länets 

kommuner ska följas 

 Varje invånare väljer själv vårdcentral, oberoende av var de bor 

 Varje invånare har rätt till fast läkarkontakt enligt HSL 

 

Bakgrund 

Detta avtal är en del av avtalet mellan Landstinget och kommunerna i 

Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i 

ordinärt boende. Avtalet reglerar omfattningen av och former för 

läkarmedverkan i hemsjukvård i syfte att ge hemsjukvårdspatienter bästa 

möjliga hälso- och sjukvård.  

 

Avtalsparter 

Mellan Landstinget i Jönköpings län, nedan kallat Landstinget, och samtliga kommuner i 

Jönköpings län, nedan kallat kommunen, kommer följande avtal ingås mellan parterna. 

 

Avtalets omfattning 

Avtalet gäller läkarmedverkan för hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende där kommunen har 

hälso- och sjukvårdsansvar enligt, Avtalet mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings 

län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 

  

Hemsjukvårdspatienter ska kunna få såväl planerade som akuta läkarbesök i hemmet dygnet 

runt. Ansvarig sjuksköterska i kommunen kontaktar läkare som bedömer behov av hembesök. 

Verksamhetschefen hos respektive vårdgivare ansvarar för att bemanna och avsätta tid för 

uppdraget. Fast tid för läkarmedverkan ska avsättas. Samtliga patienter registrerade som 

mottagare av hemsjukvård ska erbjudas ett årligt läkarbesök med kontroll av hälsotillståndet 

och genomgång av läkemedelslistan. Detta behöver inte vara ett hembesök utan kan ske på 

vårdcentralen om detta befinnes lämpligast för patienten. Hembesök ska om möjligt ske 

tillsammans med ansvarig sjuksköterska. 

 

Akuta hembesök kan aktualiseras av leg hälso- och sjukvårdspersonal från båda 

huvudmännen. 

 

Avtalstid 

Avtalstid är 2013-01-01 – 2013-12-31. Avtalet förlängs med ett år i taget om ingen av 

parterna sagt upp detsamma senast 3 månader före utgångsdatum. Uppsägning av avtalet ska 

ske skriftligen. 

1(4) 
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Tillgänglighet 

Fast läkare eller dennes ersättare ska kunna nås under kontorstid. Kommunens sjuksköterska 

ska ha tillgång till vårdenheternas interna kontaktnummer. Vårdenheterna ansvarar för att 

aktuella telefonnummer finns tillgängliga. Övrig tid nås läkare via befintlig jourorganisation, 

även hit ska direktnummer finnas. Möjlighet till akut läkarkonsultation dygnet runt, året om 

ingår i läkaransvaret. Akuta hembesök av fast ansvarig läkare sker i de fall han/hon bedömer 

det medicinskt motiverat. I särskilt komplicerade fall och efter en gemensam bedömning av 

behovet deltar fast ansvarig läkare i vårdplanering. 

 

Vårdenheten ansvarar även för vård som inte kan anstå hos hemsjukvårdspatient som har valt 

en annan vårdenhet men som bor eller vistas i vårdenhetens geografiska närområde. 

 

Förberedelser inför läkarkonsultation 

Sjuksköterska i kommunen ska ha god kännedom om hemsjukvårdpatient som är i behov av 

läkarinsats och vara väl förberedd inför kontakt med läkare. Innan kontakt tas med läkare ska 

sjuksköterskan göra en primär bedömning, ta fram en samlad bild av situationen och 

prioritera. Kommunens sjuksköterska ska kunna lämna information om grundläggande 

medicinska data såsom kroppstemperatur, puls, blodtryck, saturation och plasmaglucos. 

 

Kontinuitet ska prioriteras beträffande såväl sjuksköterska som läkare. 

 

Kommunens sjukgymnaster och arbetsterapeuter ska vid behov kunna delta vid läkarbesök i 

hemsjukvård och/eller vårdplanering. 

 

Sjukvårdsmaterial och medicinsk utrustning 

Grundregeln är att den huvudman som äger den medicintekniska utrustning också har 

ansvaret för förebyggande underhåll, avvikelserutiner och reparationer.  

 

Den utrustning och det material som behövs för de undersökningar och behandlingar som 

ordineras av distriktsläkare bekostas av respektive vårdenhet. Medicintekniska produkter som 

ordinerats av läkaren inom slutenvården bekostas av respektive klinik. 

 

Kommunerna ansvarar för att det finns medicinteknisk utrustning som krävs för att genomföra 

av läkare ordinerad provtagning, undersökning och behandling samt vid behov kunna 

genomföra bedömning av patientens basala funktioner som ligger inom sjuksköterskans 

ansvarsområde.  Provtagning, undersökning och behandling ska göras med utrustning som 

behövs för ett evidensbaserat arbetssätt och som minimerar risk för komplikationer.  

 

Läkemedel och diagnostik 

Den fasta läkarkontakten har samordningsansvar för läkemedelsbehandlingen och ska 

medverka till att en samlad fullständig läkemedelslista med angiven indikation finns 

tillgänglig hos patient och för sjuksköterska. 

 

Läkemedelsgenomgång ska ske för de patienter och med de intervall som definieras i 

Handlingsplan för äldre och läkemedel, 2011-2013. 

2 
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Utifrån handlingsplanen kommer flera riktlinjer som gäller läkemedelsbehandling att 

utformas. Dessa ska följas. För patienter som inte omfattas av Handlingsplan för äldre och 

läkemedel ska läkemedelsgenomgång göras vid årlig läkarkontroll samt efter sjukhusvistelse. 

 

Läkemedel som inte är individuellt förskrivna och som ska finnas i läkemedelsförråd hos 

kommunen bekostas av respektive vårdcentral. Syftet med läkemedelsförrådet är att snabbt 

kunna ge behandling samt lindra symtom som ofta uppkommer vid åldersrelaterad sjukdom 

eller som följd av olika funktionsnedsättningar. Läkemedel ska vara tillgängliga för till 

exempel symtomkontroll i palliativ vård, utprovning av läkemedelsbehandling, akut 

insjuknande och vid kortare kurer av antibiotika. Användning av läkemedel i förråd kan ge en 

bättre kostnadseffektivitet samt minska belastningen på miljön genom mindre mängd 

kassationer och genom färre transporter. 

 

Kommunen ansvarar för att genomföra läkarordinerad provtagning, undersökning och 

behandling till hemsjukvårdspatient. 

 

Vårdplanering 

Vårdenheten där patienten är listad utser läkare som har skyldighet att vid behov delta vid 

vårdplanering. I samband med sjukhusvård ska en samordnad vårdplanering ske för patienter 

som har, eller som kommer att behöva insatser från vårdenheten och/eller kommunen. Även i 

andra situationer än i samband med utskrivning från sjukhus kan läkarens medverkan vid 

vårdplanering erfordras utifrån patientens behov av samordnade insatser. 

 

Palliativ vård 

Läkarmedverkan i palliativ vård, se Faktadokument 

 

Stöd/kompetensutveckling 

I fast ansvarig läkares ansvar ingår att ge stöd till kommunens berörda personal i medicinska 

frågor kopplade till enskilda patienter. Stödet innebär att ge nödvändig information och 

genomgång i samband med ordination och behandling.  

 

Informationsöverföring och IT-stöd 

I Jönköpings län finns gemensamt framtagna rutiner mellan landstinget och kommunerna för 

informationsöverföring av utskrivningsklara patienter. Till stöd för informationsöverföringen 

finns ett IT-baserat gemensamt finansierat system, Meddix. 

 

Vid årsskiftet 2013 beräknas Nationella patientöversikten, NPÖ, bli tillgänglig för både 

kommuner och landsting. Genom NPÖ kommer legitimerad personal i kommunen, efter 

samtycke, att ha läsbehörighet i delar av Cosmik. Tills dess att båda huvudmännen har 

läsbehörighet i varandras patientdokumentation har respektive huvudman ansvar för att, efter 

patientens samtycke, delge den information som behövs för god och säker vård av patienten, 

via Meddix, skriftligt eller muntligt. 

 

Samverkan med andra specialiteter 

Personer inregistrerade i hemsjukvård ska ha samma tillgång till specialistsjukvård som 

befolkningen i övrigt. Det kan innebära att det primära läkaransvaret finns kvar inom 
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specialistsjukvården. Behovet av specialiserad palliativ vård ska tillgodoses även för 

hemsjukvårdspatienter. Primärvårdsläkares samverkan med specialistsjukvården regleras i 

landstingets Faktadokument. 

 

Lokala överenskommelser 

Lokala överenskommelser tecknas mellan Landstinget och respektive kommun från och med 

2013-01-01, i enlighet med ramavtalet. 

 

Förändringar i avtalet 

Parterna äger rätt att uppta förhandlingar om väsentliga förändringar i förutsättningarna för 

avtalet genom förändrad lagstiftning eller myndighetsbeslut inträffar under avtalstiden. 

Ändringar av avtalet kan ske utan formell uppsägning om parterna är överens. 

 

För att vara gällande ska ändringar och tillägg till detta avtal vara skriftligen överenskomna 

mellan parterna. 

 

Avvikelser från avtalet 

Om avtalet inte följs ska avvikelserapport sändas till Vårdvalsenheten samt Regionförbundet, 

Kommunal utveckling. 

 

Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkare har 

kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader från 

landstinget. Lag (2006:4939). 

 

Tvist 

Eventuell tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av 

Ledningsgruppen för samverkan kommun - landsting. 

 

 

 

 

 

Detta är en bilaga till Avtalet mellan landstinget och kommunerna i Jönköpings 

län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt 

boende 
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Specialiserad psykiatrisk hemsjukvård    
 

Avgränsning av målgrupper som kommer att omfattas av specialiserad psykiatrisk 

hemsjukvård i ordinärt boende: 

 Där den psykiatriska grundsjukdomen är lugn och i stabil fas och dess i huvudsak 

hembaserade behandling sedan en längre tid fungerar väl, men patienten inte kunnat 

föras över till primärvård av något skäl. T ex depå-injektion, Leponexbehandling, 

komplexa förhållanden. 

 En grupp kanske redan har, eller behöver få, samtidiga hemsjukvårdsinsatser för annat 

än psykiatriska sjukdomar/störningar och att samla detta inom hemsjukvård ger 

mervärde. 

 För ett fåtal patienter som vårdas gemensamt av specialistklinik och primärvård där 

specialistkliniken inte tydligt överfört ansvar och inte heller primärvården tydligt 

definierat sin roll även om gemensam vårdplan finns. En ”samvård” som utvecklats 

för att den praktiskt löser problem, är tillgänglig och säker.  

Formen bygger på personkontinuitet och utvecklad samverkan och är vanligare i 

kommunernas utkanter. 

 För den enskilde patienten där specialiserad hemsjukvård innebär en bättre och säkrare 

vårdform och som motsvarar vårdbehoven i den miljö och under de 

levnadsomständigheter som patienten befinner sig i. 

 

Kommentar: 

Inom specialiserad psykiatrisk vård utgör hemsjukvård endast en mindre del av samtliga 

hembesök. Hembesök kommer även i framtiden att vara en väsentlig del av landstingets 

åtagande inom specialiserad psykiatrisk vårdnivå, tröskelprincipen kan inte alltid hävdas. 

 

Kommunernas övertagande enligt ovan ska inte innebära någon förändring avseende 

respektive huvudmans nuvarande åtagande och ansvar enligt betalningsansvarslagen. 

Patientens behov skall vara i fokus. Utgångspunkten är att det ligger i patientens intresse att 

snabbt komma åter till bostaden. Samtidigt är det i vissa fall så att det kan behövas upp till 30 

dagar inför utskrivning för att rekrytera personal, bygga upp relationer och kontaktnät.  

 

Hälso- och sjukvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lagen om rättspsykiatrisk 

vård (LRV) samt Lagen om Öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) ska följa samma ansvar och 

arbetsfördelning som för närvarande gäller inom primärvård och socialtjänst i förhållande till 

de psykiatriska klinikerna i länet. Avseende vårdplan och villkor vid tvångsvård beslutar 

Förvaltningsrätten. 

 

Den del av specialiserad psykiatrisk hemsjukvård, som med ovanstående avgränsning övergår 

till kommunerna, kan volymmässigt uppfattas vara så liten att det inte är motiverat utifrån 

kompetens, resurs och patientperspektiv. Denna del bedöms dock, tillsammans med den 

psykiatriska hemsjukvård som idag utförs av primärvården och därmed övergår samt den 

hälso- och sjukvård som kommunerna övertog i samband med psykiatrireformen (det vill säga 

hemsjukvård i särskilt boende samt hälso- och sjukvård i dagverksamhet), utgöra ett så 

omfattande uppdrag att det både är motiverat och dessutom ger kommunerna ökade 

förutsättningar att bygga upp en kompetent och säker psykiatrisk verksamhet. 

 

Vilka enskilda patienter som i framtiden skall få specialiserad psykiatrisk hemsjukvård av 

kommunen avgörs ytterst i samband med den gemensamma vårdplaneringen. Av 

vårdplaneringen ska det tydligt framgå vilka insatser som behövs efter utskrivning för att 
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uppnå en god kvalitet på hälso- och sjukvård samt stöd och service. Målgruppernas behov är 

av sådant slag att en mycket hög grad av individuellt utformat teamarbete erfordras. Det 

innebär att det kommer att ställas stora krav på vårdplaneringsinstrument och rutiner vid 

vårdplanering. Ovanstående avgränsning av målgrupper skall därför ses som ett stöd vid den 

individuella vårdplaneringen, inte som ovillkorliga regler.  

 

Referens: Ambition och ansvar 2006:100 sid 178-180. Socialstyrelsen 2006. 

tY! REGION FÖRBUNDET 
YA" JÖNKOPJNGS LÄN 

KomIlll.N utv«kIing 
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Specialiserad somatisk hemsjukvård  
 

Avgränsning av målgrupp som kommer att omfattas av specialiserad somatisk 

hemsjukvård i ordinärt boende: 

 

Den somatiska specialistsjukvården bedriver inte någon hemsjukvårdsverksamhet, 

således finns det inte någon verksamhet som kan överföras till kommunerna.  

Specialfunktioner som syrgassjuksköterska-andningsvårdsjuksköterska, PD-

sjuksköterska (peritoneal/påsdialys) kommer även i fortsättningen att vara anställda av 

den somatiska specialistsjukvården i landstinget. Dessa funktioner har en reell 

kompetens som inte kan upprätthållas av kommunerna eftersom insatserna utförs sällan i 

respektive kommun. I enskilda fall kan patienter i särskilt boende eller i hemtjänst vara i 

behov av assistans för att säkra en adekvat egenvård. Somatisk specialistsjukvård har då 

ett ansvar för utbildning av berörd personal. 

 

Stöd till kommunernas specialiserade palliativa vård ska även fortsättningsvis 

organiseras av landstinget genom de palliativa vårdenheterna (PVE) i länet. Dessa består 

av ett team av läkare och sjuksköterska med specialistfunktion/specialistkompetens. 

Teamen erbjuder konsult/rådgivningsverksamhet på ett sådant sätt att specialiserad 

palliativ vård kan erbjudas i hemmet dygnet runt, samt att möjlighet för 

direktinläggningar finns. PVE har inget eget patientansvar och tar aldrig över ansvaret 

från annan ansvarig vårdgivare, till exempel distriktsläkare eller slutenvårdsspecialist.  

 

Assisterad PD/peritonaldialys (påsdialys) har varit en insats som i första hand gäller 

yngre personer som kan utföra dialysen som en egenvårdsuppgift. Det finns en svag 

trend att allt äldre som har svårt att ta sig till bloddialys nu stället får PD. I nuläget har 3 

av ca 40 PD-patienter i länet behov av assistans. Någon bor i särskilt boende och får 

assistens där och någon som bor i ordinärt boende får insatsen utförd av 

distriktssköterska.  
 

I nuläget ges blodtransfusioner i särskilt boende i några kommuner och av en del 

vårdcentraler inom primärvårdens hemsjukvård. Att utföra blodtransfusion utanför 

sjukhuset är en kostnadskrävande uppgift. Transport av såväl BAS-test som 

blodkomponent är en kostnads/tidskrävande uppgift. Möjlighet att få blodtransfusion 

polikliniskt ska kunna erbjudas. Individuella lösningar måste prövas i varje enskilt 

ärende. 

  

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken har en verksamhet som kallas neonaltal 

hemsjukvård. Namnet är missvisande, eftersom man inte gör några hembesök utan 

föräldrarna till det för tidigt födda barnet träffar eller har telefonkontakt med personal på 

kliniken. 

BPSD-arbete (BPSD, Beteendemässiga och Psykologiska Symtom vid 

Demenssjukdom) är ett arbetssätt mellan geriatriska kliniken och kommunerna. 

Arbetssättet riktar sig till de vårdtagare med demenssjukdom som bor på särskilt boende 

och innebär att personal får stöd på boendet och därmed kan inläggning på sjukhus 

undvikas.  

Vid samsjuklighet med psykisk sjukdom/störning kan den kommunala hemsjukvården 

även ansvara för den psykiatriska vård som bedrivs i hemmet. Insatserna beslutas vid 
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gemensam vårdplanering utefter gällande riktlinjer (till exempel faktadokument, 

nationella riktlinjer för specifika diagnosgrupper etcetera). 

Den enskildes vårdplan är styrande för ansvarsfördelningen och bägge huvudmännens 

närvaro vid den samordnade vårdplaneringen måste säkras. 

 

Landstinget ansvarar för att tillhandahålla patientrelaterad utbildning, konsultation och 

handledning. Landstinget ansvarar för läkarinsatser samt erforderliga insatser av andra 

specialistfunktioner såsom logoped, dietist, psykolog, kurator etcetera för att möjliggöra 

hemsjukvård. Konsultativt stöd vid vård i hemmet ska ges då behov finns, oavsett tid på 

dygnet eller geografiska avstånd till sjukhus. 



 

System/Informationsmängd 
Landstinget 

Används av Finns i NPÖ från Cosmic Kommunerna 
1/1 2013 

Utveckling/lösnings- 
förslag 

1177.se 
Sjukvårdsinformation 

Samtliga Nej Tillgång via Internet enligt befintlig 
rutin 

 

1177 RGS 
Rådgivning/Beslutsstöd 

Dsk/Ssk Nej Ej aktuellt  

Cosmic  
Patientinformation 
Vårdkontakter 
Diagnoser 
Läkemedel 
Remisser och svar 
Journal  
Vårdplaner 

Samtliga Patientinformation 
Vårdkontakter, 2 års historik 
Diagnoser 
Remisser och svar våren 2012 

Ej vårdplaner 
 
Läkemedelsdosering saknas,  
arbete pågår att få över komplett 
läkemedelsinformation från 
Cosmic, troligen inte klart till 1/1 
2013 

Egna system för 
vårdadministration och journal 

NPÖ för sammanhållen 
journalföring och information från 
sjukhus och vårdcentraler 

 

 

E-dos/Pascal 
Förskrivning av och information om 
dosdispenserade läkemedel 

Dsk/Ssk/Läkare Ja, med vissa begränsningar Åtkomst till E-dos och Pascal fom 
2012-04-23 via Internet 

 

Pascal ordinationsverktyg och 
nationella ordinationsdatabasen 

E-recept 
Förskrivning av läkemedel 

Dsk/Ssk/Läkare Nej Tillgång till e-Recept via Internet.  Pascal ordinationsverktyg och 
nationella ordinationsdatabasen 

FAKTA 
Kliniska kunskapsstöd 

Samtliga Nej Tillgång till FAKTA via Internet 
enligt befintlig rutin 

 

FASS Samtliga Nej Tillgång till FASS via Internet enligt 
befintlig rutin 

 

Förrådet Online 
Beställning av förbrukningsmaterial 

Samtliga Nej Eget system för beställning av 
förbrukningsmaterial 

Kommunerna kan ej beställa via 
förrådet online. 

 

Internmeddelande 
Säkert informationsutbyte mellan t.ex. 
läkare och dsk 

 

Samtliga Nej Lösning saknas mellan 
huvudmännen 

Eventuellt kan Meddix 
öppenvård användas. 

Kvalitetsregister: 
Senior Alert 
Palliativa registret 

Samtliga Nej Åtkomst till Senior Alert och 
Palliativa registret via Internet 
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System/Informationsmängd 
Landstinget 

Används av Finns i NPÖ från Cosmic Kommunerna 
1/1 2013 

Utveckling/lösnings- 
förslag 

Meddix SVP 
Sammanhållen vårdplanering 
- särskilt boende 
- eget boende 

Samtliga Nej Tillgång till Meddix via Internet 
enligt befintlig rutin 

Ev. Öppenvårdsmeddix 
alternativt Cosmic-Link 

Medinko 
Förskrivning av inkontinenshjälpmedel 

Dsk/Ssk Nej Tillgång till Medinko via Internet 
enligt befintlig rutin 

 

MOA 
Kvalitetsuppföljning och statistik 

Sjukgymnast. arbetsterapeut Nej Egna system för 
kvalitetsuppföljning och statistik 

 

Mobilus Pro 
 

Sjukgymnast. arbetsterapeut Nej Kommunerna har eller kan 
anskaffa egen licens till Mobilus 

 

NPÖ 
Nationell patientöversikt 

  Åtkomst till NPÖ som konsument  
via Sjunet 

Kommunerna producerar 
information från egna 
vårdsystem till NPÖ 

Outlook 
E-postsystem 

Samtliga Nej Egna system för e-post Ev. möjligt att skicka säker e-
post. 

ROS 
Provtagningsremisser och svar 

Dsk/Ssk Ja, information om remisser och 
provsvar erhålls via Cosmic i NPÖ 
 

Starkt önskemål att kommunerna 
får tillgång till och kan registrera 
provtagningar och ta emot svar i 
ROS.  
Förstudie pågår. 

Ev. Cosmic-ROS 

Synergi 
Avvikelsehantering 

Samtliga Nej Egna system för 
avvikelsehantering 

 

Vaccinationsregistret 
Landstingets egna system för 
registrering av vaccinationer. 

Dsk/Ssk Nej Starkt önskemål att kommunerna 
får tillgång till och kan registrera 
vaccinationer. 
Förstudie pågår. 

Ev. nytt nationellt 
vaccinationsregister  

Web-Sesam 
Beställning, administration m.m. av 
hjälpmedel 

Sjukgymnast. arbetsterapeut Nej Åtkomst till Web-Sesam via 
Internet enligt befintlig rutin 
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IT-stöd och informationshantering 
 

En förändring av ansvaret för hemsjukvården i Jönköpings län, kommer att innebära att 

berörd personal får nya och förändrade IT stöd och informationskällor en tidigare. Åtkomst 

till Landstingets olika system och databaser upphör och ersätts i de flesta fall av motsvarande 

system i respektive system.  

 

 

ROS och vaccinationsregister 

Det har konstaterats att några system inte kan ersättas av motsvarande funktionalitet i 

respektive kommun, och att ett bortfall av tillgång till dessa system betydligt försämrar 

möjligheten att upprätthålla en säker och effektiv vård, samt innebär en avsevärt ökad 

administrativ arbetsinsats. Detta gäller primärt systemet för hantering av remisser och svar 

(ROS) samt i viss mån även systemet för registrering av genomförda vaccinationer 

(Vaccinationsregistret).  

 

En förstudie med syfte att utreda hur kommunerna ska kunna ta del av och använda dessa IT-

stöd har påbörjats. Förslag till lösning hur detta kan åstadkommas samt beslut om ett 

genomförande beräknas vara klart senast 30 april 2012. Ett genomförande förväntas vara klart 

senast 1 januari 2013. En optimal lösning kommer med all säkerhet också att ställa krav på 

ökade insatser från kommunerna med avseende på utrustning, såsom streckkodsläsare och 

etikettskrivare, samt nya eller förändrade kommunikationslösningar.  

 

 

Förskrivningsstöd 

Förskrivning av läkemedel som ej dosdispenseras sker idag inom Landstinget via systemet 

Cosmic. Sjuksköterskor med förskrivningsrätt av läkemedel behöver även efter 

kommunaliseringen av hemsjukvården tillgång till en sådan tjänst. Respektive kommun 

ansvarar för att teckna avtal med leverantör av tjänsten e-Recept så att denna funktion kan 

tillhandahållas även i framtiden.  

 

 

Meddix 

Båda huvudmännen kommer efter huvudmannaskiftet att ha behov av att kunna identifiera de 

personer som är registrerade i hemsjukvård. IT-stödet Meddix används idag gemensamt av 

kommunerna och landstinget för den samordnade vårdplaneringen av patienter i slutenvården. 

Möjlighet finns att utöka funktionaliteten i Meddix till att även omfatta samordnad individuell 

plan avseende öppenvård och hemsjukvård. En sådan utökad funktion skulle också möjliggöra 

att utbyte av vårdrelaterad information mellan de olika huvudmännen kan ske på ett säkert sätt 

samt en gemensam dokumentation av vilka personer som är registrerade i hemsjukvården. En 

förstudie på regional nivå bör tillsättas snarast med syfte att utreda förutsättningar för 

anskaffning och drifttagande av denna modul. 

 

 

Nationell patientöversikt 

Landstinget i Jönköpings län har under 2011 anslutit till den nationella patientöversikten 

(NPÖ) innebärande att journalinformation från vårdcentraler och sjukhus finns tillgänglig för 

andra anslutna vårdgivare, att med patientens samtycke kunna ta del av densamma. Samtliga 

kommuner i Jönköpings län förbinder sig att, före den 1 januari 2013, etablera en anslutning 

som konsument till NPÖ, så att personal inom kommunal hälso- och sjukvård kan få tillgång 
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till den samlade patientinformation som NPÖ innehåller. Kommunerna bör även på sikt bli 

producenter i NPÖ för att uppnå en god patientsäkerhet och uppfylla avsikterna i Nationell e-

hälsa.  

 

Läkemedelslistan som visas i NPÖ saknar i nuläget dosangivelser. Det är en avgörande 

patientsäkerhetsfråga att en aktuell läkemedelslista innehållande såväl läkemedlets namn som 

dosangivelse kan levereras elektroniskt vid huvudmannaskiftet. Det är för närvarande oklart 

när denna informationsmängd kan tillhandahållas i NPÖ.  

 

 

SITHS-kort 

För att säkerställa att åtkomst och behörighet till patientinformation i olika system endast sker 

till behörig personal identifieras och autentiseras användaren med hjälp av en personlig 

tjänste-e-legitimation placerad på ett s.k. SITHS-kort. Personal som i samband med 

huvudmannaskiftet avslutar sin anställning i Landstinget och börjar en ny tjänst i någon av 

länets kommuner måste få ett nytt SITHS-kort utgivet av den nya arbetsgivaren. Kommunerna 

ska förbereda detta i god tid före den 1/1 2013. 

 

 

Förberedelser och uppdatering av system 
Kommunernas olika vård- och journalsystem kommer att behöva uppdateras med patient- och 

organisationsinformation före och i samband med huvudmannaskiftet. Det kan gälla 

patientinformation såsom personuppgifter och vårdplaner, men också organisatoriska data 

såsom uppgifter om personal, behörigheter, organisationstillhörighet etc. Även detta arbete 

måste förberedas och i viss mån genomföras före den 1/1 2013. 

 

Följande åtgärder krävs av huvudmännen inför verksamhetsövergången   

Landstinget ansvarar för: 

 att undersöka möjligheterna att systemet ROS görs tillgängligt för kommunerna 

 att undersöka möjligheterna att vaccinationsregistret görs tillgängligt för kommunerna 

 att en samlad, fullständig läkemedelslista finns att tillgå via NPÖ, eller på annat sätt 

 att inför verksamhetsövergången leverera nödvändiga patientuppgifter till kommunerna 

 att inför verksamhetsövergången leverera nödvändiga personaluppgifter till 

kommunerna 

 

Kommunerna ansvarar för: 

 att utrustning såsom streckkodsläsare och etikettskrivare införskaffas för att möjliggöra 

användande av ROS 

 att teckna avtal med leverantör av tjänsten e-recept 

 att inför verksamhetsövergången etablera anslutning som konsument till NPÖ samt på 

sikt även som producent 

 att utfärda SITHS-kort till all berörd personal 

 att föra in nödvändig patientuppgifter i de egna systemen för vård och omsorg 

 att föra in nödvändiga personaluppgifter, behörigheter, organisationstillhörighet med 

mera i de egna verksamhetssystemen 

 

Huvudmännen ansvarar gemensamt för: 

 att tillsätta en förstudie med syfte att utreda förutsättningarna för anskaffning av Meddix 

öppenvårdsmodul 
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Hemsjukvård - PM angående övergången för dig 
som ska byta arbetsgivare  
 

Du som arbetar till mer än hälften av din tjänstgöring inom hemsjukvården 

kommer att i maj månad få en personlig förfrågan om övergång från kommunen 

med likvärdiga anställningsvillkor jämfört med idag.  

 

Ett accepterande av erbjudandet innebär att din anställning övergår till 

kommunen som arbetsgivare den 1 januari 2013.  

 

Du har rätt att ta med dig innestående semesterdagar. Intjänad kompensationstid 

och/eller flextidsaldo får inte tas med utan ska planeras ut under året. Den tid 

som eventuellt kvarstår slutregleras ekonomiskt av Landstinget enligt gällande 

avtal.  

 

Den anställningstid som fullgjorts räknas som anställningstid fullgjord hos den 

nya arbetsgivaren. Detta gäller även vid tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning, 

exempelvis lagen om anställningsskydd, föräldraledighetslagen samt lag om 

arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.  

 

I övrigt kommer dina anställningsförmåner att regleras av den kommun som du 

blir anställd hos. Förhandlingar mellan kommunen och den fackliga 

organisationen kommer att ske i maj månad. 

 

Eventuella önskemål om tjänstledigheter och/eller vikariat kommer att behandlas 

i samråd mellan Landstinget och kommunen. 

 

Dina nuvarande arbetsuppgifter i Landstinget kommer att försvinna. Om du inte 

accepterar erbjudandet kan du bli aktuell för olika omställningsåtgärder. Det kan 

bland annat innebära byte av arbetsplats och/eller ort oavsett anställningstid i 

Landstinget.  

 

I en situation av omfattande övertalighet kan uppsägningar bli nödvändiga. 

 

 

För Landstinget i Jönköpings län 

 

 

Anders Liif 

Personaldirektör 
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x-kommun datum  

 

 
Namn Namn 

Personnr 

 

 

 

Förfrågan om övergång 

 
Den verksamhet där du är anställd kommer, under förutsättning av vederbörliga 

beslut, att överföras till ny huvudman – från Landstinget i Jönköpings län till x-

kommun. Din anställning övergår därmed till en anställning i x kommun från och 

med den 1 januari 2013 med samma befattning, tjänstgöringsgrad och lön som du 

har i din nuvarande anställning. Detta innebär i praktiken att du har kvar din 

anställning men med x-kommun som arbetsgivare. 

 

Vid övergången till x-kommun får du ta med dig avtalsenliga semesterförmåner. I 

övrigt hänvisas till landstingets PM angående personalövergång. 

 

För vidare upplysningar kan du vända dig till din närmaste chef eller till din 

fackliga organisation.  

 

Du meddelar ditt ställningstagande till övergången av din anställning genom att 

fylla i, och senast den 2012-06-12 skicka, bifogad svarsblankett till x kommun.  

 

 

 

 

 

Namn Namn   Anders Liif  

Titel x-kommun  Personaldirektör Landstinget 
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x-kommun datum  

 
X-kommun 

Att. Personalchef 

Adress 

 

Övergång av anställning 

 
 Ja, jag accepterar övergången av min anställning till  

x-kommun från och med 1 januari 2013. 

 

 

 Nej, jag accepterar inte övergången av min anställning till  

x-kommun från och med 1 januari 2013. 

 

 

 

………………………………………den …………………………. 

Ort datum 

 

 

……………………………………………………………… 

Underskrift 

 

………………………………………………………………. 

Namnförtydligande 
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Förändringar jämfört ekonomigruppens sammanställning 2012-03-30 är följande: 

- Ansvaret för demensutredningar fördelas mellan landsting och kommun, beroende på om personen är registrerad i hemsjukvård eller inte vilket 

innebär att kostnaderna, 2,5 mnkr, för detta återförs till landstinget. 

- Ansvaret för transport och förvaring av avlidna, 2,9 mnkr, återförs till landstinget. 

 

 

Förteckning avseende verksamhet, och beräknade kostnader för denna, som övergår till länets kommuner 

Kommun 

Hem-

sjukvård 

Medicin-

tekniska 

produkter 

Summa 

primärvård Psykiatri 

Medicin-

tekniska 

produkter (ej 

primärvård) Bårhus 

Summa 

övrigt 

Förändrad 

kostnad 

föranledd av 

förändrat 

huvudmanna

skap, 2011 

års prisnivå 

(tkr) 

Prisupp-

räkning till 

2013 

(PKV)* 

Förändrad 

kostnad 

föranledd av 

förändrat 

huvudmanna

skap, 2013 

års prisnivå 

(tkr)  

0604 Aneby 6 266 626 6 891 53 300 0 353 7 244 322 7 567 

0617 Gnosjö 4 483 1 037 5 520 71 418 0 489 6 009 267 6 277 

0642 Mullsjö 4 055 706 4 761 53 216 0 269 5 031 224 5 254 

0643 Habo 5 176 969 6 145 89 453 0 542 6 687 297 6 984 

0662 Gislaved 12 427 2 987 15 414 231 1 419 0 1 651 17 065 759 17 824 

0665 Vaggeryd 8 203 1 754 9 956 107 516 0 622 10 579 471 11 049 

0680 Jönköping 67 534 12 443 79 977 1 032 5 979 0 7 011 86 989 3 870 90 858 

0682 Nässjö 16 275 3 468 19 743 231 1 419 0 1 651 21 394 952 22 346 

0683 Värnamo 12 153 3 312 15 465 267 1 573 0 1 840 17 304 770 18 074 

0684 Sävsjö 6 417 1 267 7 683 89 574 0 663 8 346 371 8 717 

0685 Vetlanda 14 210 2 884 17 094 214 1 087 0 1 301 18 394 818 19 213 

0686 Eksjö 14 206 2 099 16 305 125 922 0 1 047 17 352 772 18 124 

0687 Tranås 16 497 2 225 18 722 142 1 125 0 1 267 19 989 889 20 878 

Jönköpings län 187 900 35 777 223 677 2 706 16 000 0 18 706 242 383 10 782 253 165 

* Kostnaden 2011 är uppräknad med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) enligt SKL cirkulär 2012:06 till 2013 års prisnivå. 
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Förändringar jämfört ekonomigruppens sammanställning 2012-03-30 är följande: 

- Ansvaret för demensutredningar fördelas mellan landsting och kommun, beroende på om 

personen är registrerad i hemsjukvård eller inte vilket innebär att kostnaderna, 2,5 mnkr, för 

detta återförs till landstinget. 

- Ansvaret för transport och förvaring av avlidna, 2,9 mnkr, återförs till landstinget. 

 

 

Skillnader mellan ökade skatteintäkter och beräknade kostnader för 

övertagen verksamhet mellan länets primärkommuner. 
Förändrade intäkter och kostnader 2013 för landstinget samt länets primärkommuner föranledda av förändrat 

huvudmannaskap för hemsjukvård samt en skatteväxling uppgående till 0,34 procentenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Den förändrade intäkten 2013 är beräknad utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos 2012-02-

16 (cirkulär 2012:06). 

** Den förändrade kostnaden är beräknad utifrån inventerad kostnad inom Jönköpings läns 

landsting 2011. Kostnaden 2011 är sedan uppräknad med prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) enligt SKL cirkulär 2012:06 till 2013 års prisnivå. 

*** Skillnaden förklaras av att skatteväxling endast kan ske ner till 100-dels procentenhet 

(hela skatteören).   

Kommun 

Förändrad intäkt från 

kommunalskatt och 

kommunalekonomisk 

utjämning (tkr)* 

Förändrad kostnad 

föranledd av 

förändrat 

huvudmannaskap 

(tkr)** 

Skillnad mellan 

förändrade intäkter 

och kostnader (tkr) 

Skillnad mellan 

förändrade intäkter 

och kostnader 

(kr/inv 2011-11-01) 

Aneby 4 821 7 567 -2 746 -426 

Gnosjö 7 107 6 277 830 87 

Mullsjö 5 283 5 254 29 4 

Habo 8 161 6 984 1 177 108 

Gislaved 21 760 17 824 3 936 135 

Vaggeryd 9 921 11 049 -1 129 -85 

Jönköping 96 649 90 858 5 791 45 

Nässjö 22 132 22 346 -213 -7 

Värnamo 24 792 18 074 6 718 203 

Sävsjö 8 184 8 717 -534 -49 

Vetlanda 19 797 19 213 585 22 

Eksjö 12 298 18 124 -5 826 -355 

Tranås 13 632 20 878 -7 246 -398 

Summa 

kommuner 254 537 253 165 1 372*** 4 

Landstinget i 

Jönköpings län -254 510 253 165 -1 345*** -4 

 

Nettosumma 27 0 27 0 



KOMHEM – vård, omsorg och rehab nära dig   Bilaga 10 
Förändringar jämfört ekonomigruppens sammanställning 2012-03-30 är följande: 

- Ansvaret för demensutredningar fördelas mellan landsting och kommun, beroende på om 

personen är registrerad i hemsjukvård eller inte vilket innebär att kostnaderna, 2,5 mnkr, för 

detta återförs till landstinget. 

- Ansvaret för transport och förvaring av avlidna, 2,9 mnkr, återförs till landstinget. 

 

 

Mellankommunal utjämning per år 2013 - 2017 

 

 

Kommun 

Skillnad mellan 
förändrade 

intäkter och 
kostnader enligt 

bilaga Y (tkr) 

 
Utjämning 2013 

Bidrag (+)  
Avgift (-) 

75 % 

 
Utjämning 2014 

Bidrag (+)  
Avgift (-) 

62,5 % 

Utjämning 2015 
Bidrag (+) 

Avgift (-) 
50 % 

Utjämning 2016 
Bidrag (+) 

Avgift (-) 
37,5 % 

Utjämning 2017 
Bidrag (+) 

Avgift (-) 
25 % 

Aneby -2 746 2 060 1 715 1 370 1 030 690 

Gnosjö 830 -580 -485 -390 -290 -190 

Mullsjö 29 -20 -15 -10 -10 -10 

Habo 1 177 -820 -685 -550 -410 -270 

Gislaved 3 936 -2 740 -2 280 -1 820 -1 365 -910 

Vaggeryd -1 129 850 705 560 420 280 

Jönköping 5 791 -4 030 -3 355 -2 680 -2 010 -1 340 

Nässjö -213 160 135 110 80 50 

Värnamo 6 718 -4 670 -3 895 -3 120 -2 340 -1 560 

Sävsjö -534 400 335 270 200 130 

Vetlanda 585 -410 -340 -270 -205 -140 

Eksjö -5 826 4 370 3 640 2 910 2 185 1 460 

Tranås -7 246 5 430 4 525 3 620 2 715 1 810 

Netto 1 372 0 0 0 0 0 
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     2012-03-14  

 

Projektplan för en fördjupad uppföljning av  
KomHem – Vård, Omsorg och Rehabilitering 
 
Framtagen av KomUpp – arbetsgrupp för fördjupad uppföljning:  
Marie Ernsth Bravell, äldrestrateg/u-lektor, projektledare 

Rigmor Broberg, Kvalitetssekreterare Värnamo kommun 

Iréne Josephson, Forsknings- och utvecklingsledare FoUrum 

Peter Kammerlind, utvecklingsledare Qulturum 

Pernilla Söderberg, primärvårdskunnig Folkhälsa och Sjukvård 

Introduktion 
En kommunalisering av hemsjukvården har genomförts i flera län i landet men det har inte 

genomförts någon utvärdering av hur kommunaliseringen har påverkat vård och omsorg till 

de personer som erhåller hemsjukvård. I några kommuner och län har uppföljningar 

genomförts efter själva kommunaliseringen, dock utan att någon baslinjemätning har 

genomförts innan överförandet av ansvaret av hemsjukvård från landsting till kommun. 

Inför kommunaliseringen i Jönköpings läns landsting bör en fördjupad uppföljning med 

förekommande baslinjemätning genomföras. I syfte att fånga effekten av interventionen 

planeras en baslinjemätning att genomföras innan kommunaliseringen träder i kraft. Två 

uppföljningar genomförs sedan efter kommunaliseringen – varav en cirka ett år efter 

kommunaliseringen och ytterligare en efter några år. Baslinjemätningen och uppföljningarna 

kommer att innehålla samma indikatorer och parametrar även om baslinjemätningen blir mer 

omfattande än uppföljningarna.  

 
Syftet med en fördjupad uppföljning (KomUpp) är att  

 Undersöka om förändringen av hemsjukvårdens huvudmannaskap påverkar 

o Situationen för personen som erhåller hemsjukvård med fokus på tillgänglighet, 

delaktighet, kontinuitet och uppföljning 

o Resursutnyttjande och säkerhet i arbetssätt inom hemsjukvården med fokus på 

samverkan, delegering och informationsöverföring  

 Ta fram funktionella kvalitetsindikatorer som är hållbara för uppföljning. 

 

Socialstyrelsen
1
 har identifierat områden som bör förbättras inom hemsjukvården;  

1. Tillgänglighet till både läkare och sjuksköterskor; 2. Samverkan och kommunikation 

mellan slutenvård och hemsjukvård; 3. Delegeringar av hälso- och sjukvårdsuppgifter; 4. Vad 

gör hemsjukvården egentligen och vad kostar den? Parametrar i den fördjupade uppföljningen 

bör således inkludera dessa områden och arbetsgruppen KomUpp ger i den här projektplanen 

förslag till data som bör insamlas. Socialstyrelsen ger också utifrån denna bakgrund förslag på 

indikatorer som kan bidra till redovisning, värdering och jämförelse av hemsjukvårdens 

processer och resultat. De föreslagna indikatorerna är: 1) planering av hälso- och sjukvårds- 

och socialtjänstinsatser; 2) förebyggande av undernäring; 3) förebyggande av fall/fallskador; 

4) förebyggande av trycksår; 5) läkemedelsgenomgång; 6) läkemedel förskrivna och 

uthämtade från apotek samt; 7) vård i livets slutskede. Även andra indikatorer har diskuterats i 

                                                        
1Socialstyrelsen 2008. Hemsjukvård i förändring. En kartläggning av hemsjukvården I Sverige och förslag till 

indikatorer. Stockholm: Socialstyrelsen; 2008. 



KOMHEM – vård, omsorg och rehab nära dig           Bilaga 11              
 

2 
 

hemsjukvårdsprojekte.t Områden som sociala aktiviteter, gemenskap, delaktighet, 

bemötandefrågor, livskvalitet, ADL-förmåga, urininkontinens, sömn samt vårdplanering i 

samband med in- och utskrivning av patienter i sluten vård enligt SOSFS 2005:27 har berörts. 

Socialstyrelsen påpekar att de föreslagna indikatorerna endast utgör en början till nationella 

jämförelser av innehållet i vården och omsorgen om äldre och att ständiga omvärderingar, 

förbättringar och nya förslag måste ingå som en naturlig del i arbetet. Som utgångspunkt för 

uppföljning av kommunaliseringens effekt bör Socialstyrelsen föreslagna indikatorer tas 

hänsyn till som bas men för att ta ett större helhetsgrepp bör de justeras och kompletteras med 

parametrar som mer noggrant belyser; 1) resursutnyttjande och säkerhet i arbetssätt i 

hemsjukvården samt 2) hemsjukvårdspatientens situation med fokus på kontinuitet, vård och 

behandling.  

 

Genomförande av fördjupad uppföljning 
Den fördjupade uppföljningen kommer att genomföras i tre faser med utgångspunkt från 

Socialstyrelsens föreslagna indikatorer, samt kompletterade utifrån helheten av den enskilda 

personens situation. 

I. Baslinjemätning 

 Fördjupad och omfattande insamling av information/data i syfte att skapa väl grundat 

underlag för kvalitetsindikatorer  

II. Uppföljning 1  

 Ett år efter övertagandet, utvalda indikatorer och metoder 

III. Uppföljning 2 

 Förslagsvis tre-fem år efter övertagandet, utvalda indikatorer och metoder 

 

Uppföljningen omfattar en bred och fördjupad insamling av information syfte att belysa 

hemsjukvården vid en baslinjemätning och utifrån denna värdera vilka parametrar som kan 

fungera som kvalitetsindikatorer.  

 

Presentation, implementering och mätning med hjälp av kvalitetsindikatorer förväntas att 

kunna genomföras under hösten 2012/våren 2013. Kvalitetsindikatorerna bygger då på 

information från baslinjemätningen. Syftet är att kvalitetsindikatorerna ska vara relativt enkla 

att samla in och analysera samtidigt som de ska vara funktionella, det vill säga ge goda mått 

på kvalitet av hemsjukvården. En bred och fördjupad datainsamling vid baslinjemätningen är 

därför nödvändig. Mätning med kvalitetsindikatorer kan ske under 2013 och samlas in av 

respektive kommun. Analys och uppföljning i förhållande till baslinjemätningen genomförs 

av projektgruppen, KomUpp.  

Insamling av data 
Genomförandet av insamling av data vid baslinjemätningen sker med tre olika metoder för 

datainsamling: hämtning av uppgifter från register, enkäter till personal inom hemsjukvården 

samt intervjuer av personer som erhåller hemsjukvård. 

Personrelaterade uppgifter 
För att fånga individens perspektiv genomförs både hämtning av uppgifter från register samt 

intervjuer med personer som erhåller hemsjukvård.  

Registerdata 
I enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer kommer en mängd data hämtas från 

befintliga register för att sedan analyseras i förhållande till övriga insamlad data (intervjuer 

och enkäter till personal i hemsjukvården). De uppgifter som hämtas i register i är följande: 
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a. Planering av hälso- och sjukvårds- och socialtjänstinsatser  

 andel personer med aktuell vårdplan samt andel personer som varit delaktiga i att 

utforma sin egen vårdplan 

 andel personer med aktuell genomförandeplan samt andel personer som varit delaktiga i 

att utforma sin egen genomförandeplan. 

Dessa uppgifter hämtas i Äldreguiden (http://aldreguiden.socialstyrelsen.se/) 

 

b. Preventivt arbete 

 andel personer som vårdas i hemsjukvård och som erhållit en riskbedömning med 

avseende på undernäring, risk att fall och samt risk för trycksår 

 andel personer som erhållit någon form av åtgärd i relation till riskbedömning 

 andel personer som vårdas och som har utvecklat undernäring och/eller vårdas för 

trycksår, och/eller vårdats för en höftfraktur orsakad av ett fall  

 andel personer som vårdas i hemsjukvård där uppföljning genomförts. 

Dessa uppgifter hämtas i Senior Alert (www.senioralert.se) 

 

c. Läkemedel förskrivna och uthämtade från apotek  
Andelen personer 80 år eller äldre som  

 har 10 eller fler läkemedel 

 använder tre eller fler psykofarmaka  

 har minst en läkemedelskombination som kan leda till läkemedelsinteraktion av klass D 

 har minst ett läkemedel med betydande antikolinerga effekter. 

Dessa uppgifter hämtas i Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen. 

 
d. Vård i livets slutskede 

 andelen personer där det genomförts ett brytpunktssamtal 

 andelen personer som vårdas och som har smärtskattats med hjälp av vedertaget 

instrument (NRS-skalan, VAS-skalan, Abbey Pain Scale) under sista veckan i livet 

 andelen närstående som har erbjudits efterlevandesamtal 

 andel personer vars munhälsa bedömts. 

Dessa uppgifter hämtas från Svenska palliativregistret (www.palliativ.se).  

 

e. Antal hembesök som varje: 

 distriktssköterska (DSK) 

 undersköterska i hemsjukvården (USK) 

 arbetsterapeut (AT) 

 sjukgymnast (SG) 

 distriktsläkare (DL) 

genomför per månad i ett urval av primärvårdsområde i länet. Registreringen avser både 

hembesök och hemsjukvårdsbesök. Det är också önskvärt att typ av uppgifter som utförs av 

DSK, USK, AT, SG samt DL registreras i möjlig utsträckning.  

Dessa uppgifter hämtas från befintliga system i landstinget i Jönköpings län. 

 

f. Antal personer som är inskrivna i hemsjukvård och som vistats på sjukhus under den en 

vald månad. Avser både akutbesök som inte föranlett inläggning samt inläggning på sjukhus. 

Registreringen utförs i ett urval av primärvårdsområde.  

Dessa uppgifter hämtas från befintliga system i landstinget i Jönköpings län. 

 

http://aldreguiden.socialstyrelsen.se/
http://www.senioralert.se/
http://www.palliativ.se/
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Insamling av data från register innebär att kommun och landsting måste frigöra personer som 

kan bistå och var behjälpliga med registerutdrag. Analys av insamlad data genomförs av 

projektgruppen.  

Intervjuer 
Baslinjemätningen inkluderar intervjuer med personer som erhåller hemsjukvård. Intervjun 

kommer att innehålla frågor om: 

 Upplevda behov av vård, omsorg och rehabilitering samt upplevelse av hur behoven 

tillgodoses 

 Vilka insatser de har från hemsjukvården, hur ofta, var de utförs samt upplevelse av 

insatserna inom hemsjukvården 

 Vad som är viktigast att tänka på som vårdgivare 

 Förekomst av andra hälso- och sjukvårdsinsatser 

 Hur många besök de erhåller per vecka (avser samtliga besök inklusive DSK, USK i 

hemsjukvård och USK i hemtjänst, AT/SG, fotvård, dietist mm.) samt upplevelse av 

kontinuitet och trygghet med vård, omsorg och rehabilitering 

 Hur många gånger de har besökt sjukhuset – både dagsbesök och inläggningar den 

senaste månaden 

 Hur många gånger de har besökt sin distriktsläkare den senaste månaden 

 Hur mycket rehabilitering utförs i hemmet och av vem? 

 Hur mycket rehabilitering utförs på annan plats än hemmet? 

 Hur mycket AT-åtgärder (bostadsanpassning och hjälpmedel) har genomförts och 

vilken typ av åtgärder? 

Ovanstående uppgifter kan sedan ställas mot register som registrerar sjukhusinläggningar, 

besök i öppenvård och andra instanser.  

 

För att fånga en helhetsbild bör också vård, omsorg och rehabilitering som riktas till personer 

med olika sjukdomsbilder belysas, såsom palliativ vård, psykiatrisk vård, och demensvård. 

 

Resultaten från analys av intervjuerna kommer att studeras i relation till tidigare forskning för 

att sedan bidra till underlag till kvalitetsindikatorer i form av en brukarenkät som är lättare att 

använda i en uppföljning. 

 

Organisatoriska uppgifter, hemsjukvård 

Enkätstudie med utskick av enkäter till personal i hemsjukvården 
En viktig del av uppföljningen handlar om resursanvändande och säkerhet i arbetssätt. Detta 

område kommer att belysas med enkäter till ett urval av primärvårdsområde där frågor om 

resursanvändande, säkerhet i hemsjukvårdens arbete, samverkan samt kommunikation och 

informationsöverföring att belysas. Enkäten kommer att innehålla frågeställningar inom 

följande område: 

 

a. Andel personer som vårdas i hemsjukvården och vars läkemedelsbehandling genomgått en 

årlig läkemedelsgenomgång enligt definition. Frågor om åtgärder och uppföljning relaterat 

till läkemedelsgenomgången kommer också att ställas.  

 

b. Antal delegeringar per DSK samt typ av delegeringar och till vem (hemtjänst/kommun 

eller hemsjukvård/landsting). Frågan ämnar belysa både hur många delegeringar varje 

DSK ansvarar för men även ge en beskrivning av vilka uppgifter som genomförs av 
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hemtjänstpersonal (anställda av kommunen) och vilka uppgifter som genomförs av USK i 

hemsjukvården.  

 

c. Beskriva dokumentations- och informationsöverföring fungerar. Vilka rutiner finns? 

Upplevelser av hur rutinerna fungerar (NRS + kommentarer) informationsöverförings-

rutiner.  Dokumentation och informationsöverföring är en förutsättning för en säker vård 

och det är därför en viktig aspekt att lyfta fram i en enkät till hemsjukvården. Frågor 

kommer också att ställas angående upplevelse av dokumentations- och 

informationsöverföring.  

 

d. Hur ofta träffas teamen, vilka yrkesgrupper ingår och vad avhandlas vid träffarna? 

Eftersom hemtjänstpersonal och personal i hemsjukvården ofta arbetar med samma 

personer är team-träffar ofta ett viktigt forum för samverkan och informationsutbyte. 

Frågor om hur ofta och i vilken form team-träffar genomförs samt hur annan 

informationsöverföring är därför viktiga.  

 

e. Vilka gränsdragningar finns? Det kommer att finnas gränsdragningar i olika skepnader – 

frågor om hur det ser ut idag och hur det kommer att förändras måste belysas. 

Hemtjänstpersonal/DSK/Läkare/AT/SG? 

 

f. Vilken kompetens har personalen som arbetar i hemsjukvården. Frågan kommer att ställas 

genom att fråga om formell kompetens (specialistutbildning mm) samt reell kompetens 

(antal år inom hemsjukvården, andra kompetenser).  

 

Ovanstående frågeområden kan komma att kompletteras med personliga intervjuer med olika 

yrkesgrupper i ett urval av primärvårdsområden. 

 

Resultaten från enkätstudien kommer att sammanställas och analyseras tillsammans med 

registerutdrag och intervjuer med personer som erhåller hemsjukvård i syfte gallra fram 

funktionella (= av värde för personen som erhåller hemsjukvård, och/eller 

hemsjukvårdsorganisationen) enkla (läs enkla att mäta/samla in) kvalitetsindikatorer som kan 

svara på hemsjukvårdens funktion avseende vård och rehabilitering. 

 

 

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping har godkänt den fördjupade uppföljningen.  

Dnr 2012/ 22-31 
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Förändringar jämfört ekonomigruppens sammanställning 2012-03-30 är följande: 

- Ansvaret för demensutredningar fördelas mellan landsting och kommun, beroende på om personen är registrerad i hemsjukvård eller inte vilket 

innebär att kostnaderna, 2,5 mnkr, för detta återförs till landstinget. 

- Ansvaret för transport och förvaring av avlidna, 2,9 mnkr, återförs till landstinget. 

 

 

Utgångsvärden för uppföljning av volym och kostnadsutveckling gällande tekniska hjälpmedel, köpta tjänster samt 

personalvolymer. 

Kommun 

Sjuksköterskor, 

årsarbetare 

Undersköterskor, 

årsarbetare 

Kostnad köpta 

tjänster- ssk och 

usk, tkr 

Arbetsterapeuter, 

årsarbetare 

Sjukgymnaster, 

årsarbetare 

Kostnad köpta 

tjänster - arb.ter. 

och sjukgy, tkr 

Medicintekniska 

produkter, tkr 

0604 Aneby 6,0 3,6 0 0,6 0,2 0 823 

0617 Gnosjö 2,7 2,7 0 1,5 0,1 0 1 325 

0642 Mullsjö 2,0 3,1 0 0,6 0,8 0 812 

0643 Habo 3,4 3,7 0 0,9 0,4 0 1 288 

0662 Gislaved 7,7 8,1 96 2,5 0,4 0 3 982 

0665 Vaggeryd 6,0 5,1 0 1,2 0,9 0 2 076 

0680 Jönköping 63,8 22,9 0 15,9 3,3 0 16 586 

0682 Nässjö 18,9 1,6 300 2,8 0,9 0 4 399 

0683 Värnamo 10,1 4,9 696 1,4 0,5 0 4 371 

0684 Sävsjö 6,2 2,4 30 0,9 0,3 0 1 653 

0685 Vetlanda 11,3 2,7 2 303 1,0 0,9 959 3 519 

0686 Eksjö 12,5 5,6 1 656 1,1 0,0 0 2 725 

0687 Tranås 17,0 2,6 1 680 2,7 0,5 0 3 020 

Jönköpings län 167,8 68,8 6 761 33,0 8,9 959 46 577 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-11-08 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §309 Dnr: KS.2017.221

Uppsägning av befintligt avtal, för omförhandling, mellan Landsting
(nuvarande region) och kommunerna i Jönköpings län om
överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt
boende

Ärendebeskrivning
Befintligt avtal mellan Landstinget (nuvarande Region Jönköpings län) och
kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso-
och sjukvård i ordinärt boende (KomHem-avtal) löper till och med 2018-12-31
och avtalet förlängs med fem år om ingen av parterna sagt upp detsamma
senast 12 månader före utgångsdatum.

Det finns behov av att säga upp befintligt avtal för omförhandling utifrån fler
olika aspekter.
· Brister i nuvarande avtal som uppmärksammats som behöver justeras

och förtydligas
· Ny lag om samverkan i samband med utskrivning från den slutna hälso-

och sjukvården träder ikraft den 1 januari 2018
· Fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutvecklingen inom

hemsjukvården

Primärkommunalt samverkansorgan, PKS, beslutade den 7 september 2017 att
säga upp befintligt avtal, för omförhandling, mellan Landstinget (nuvarande
Region Jönköpings län) och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av
skyldighet att erbjuda hälso-och sjukvård i ordinärt boende, att den fördjupade
uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården
genomförs med utgångspunkt i den uppdragsbeskrivning som antogs av PKS
den 11 maj 2017, att kommunernas finansiering av den fördjupade
uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården sker inom
ramen för Kommunal utveckling. PKS rekommenderar länets kommuner att
anta ovanstående förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 30 augusti 2012, § 116
Missiv region Jönköpings län daterat den 19 september 2017
Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av
skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende, 2017-09-07
Socialnämnden den 24 oktober 2017, § 125
Kommunstyrelsen den 25 oktober 2017, § 288

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att säga upp befintligt avtal, för omförhandling, mellan Landstinget
(nuvarande Region Jönköpings län) och kommunerna i Jönköpings län om
överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt
boende.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Socialnämnden 

Sn § 125 

Sammanträdesdatum 
2017-10-24 

Dnr: SN.20 17.92 774 

Sida 
2(3) 

Uppsägning av befintligt avtal, för omförhandling, mellan Landsting 
(nuvarande region) och kommunerna i Jönköpings län om 
överlåtelse av skyldighet att erbjuda häls- och sjukvård i ordinärt 
boende. 

Ärendebeskrivning 
Befintligt avtal mellan Landstinget (nuvarande Region jönköpings län) och 
kommunerna i jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso
och sjukvård i ordinärt boende (Kom Hem-avtal) löper till och med 2018-12-
310ch avtalet förlängs med fem år om ingen av parterna sagt upp detsamma 
senast 12 månader före utgångsdatum. 

Det finns behov av att säga upp befintligt avtal för omförhandling utifrån fler 
olika aspekter. 

• Brister i nuvarande avtal som uppmärksammats som behöver justeras 
och förtydligas 

• Ny lag om samverkan i samband med utskrivning från den slutna hälso
och sjukvården träder ikraft den I januari 2018 

• Fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutvecklingen inom 
hemsjukvården 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2017-09-07 att säga upp 
befintligt avtal, för omförhandling, mellan Landstinget (nuvarande Region 
jönköpings län) och kommunerna i jönköpings län om överlåtelse av skyldighet 
att erbjuda hälso-och sjukvård i ordinärt boende, att den fördjupade 
uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården 
genomförs med utgångspunkt i den uppdragsbeskrivning som antogs av PKS 
den II maj 2017, att kommunernas finansiering av den fördjupade 
uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården sker inom 
ramen för Kommunal utveckling. 

PKS rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott den 16 oktober 2017, § 69 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den I I oktober 2017 
Uppdragsbeskrivning fördjupad uppföljning daterad den 2 juni 2017 
Missiv Region jkp län 2017-09-19 
Kommunfullmäktige den 30 augusti 2012, § I 16 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att säga upp befintligt avtal, för omförhandling, mellan Landstinget 
(nuvarande Region jönköpings län) och kommunerna i jönköpings län om 
överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende. 

lusterares signatur Utdragsbestyrkande 

\~lk W1 
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Social näm nden 

lusterares signatur 

forts § 125 

Sammanträdesdatum 
2017-10-24 

Socialnämnden beslutar 

Sida 
3(3) 

att den fördjupade uppföljningen av volym- och kostnadsutveckling inom 
hemsjukvården genomförs med utgångspunkt i den uppdragsbeskrivning 
som antogs av PKS den I I maj 20 17, samt 

att kommunernas finansiering av den fördjupade uppföljningen av volym
och kostnadsutveckling inom hemsjukvården sker inom ramen för 
Kommunal utveckling. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestvrkande 
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1 Inledning 

Planeringsdirektivet med budget är i nuläget det övergripande och överordnade styrdokumentet för 

Gislaveds kommuns nämnder och bolagsstyrelser. Inför nästa mandatperiod kommer en kommunplan 
att tas fram. 

 

  

Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget samt utforma utvecklingsmål på sin nivå. De ska 

omhänderta eventuella uppdrag från kommunfullmäktige. Nämndernas ramar fastställs av 
kommunfullmäktige i november månad och därmed är 2018 års budget fastställd. 

  

Utblicken är det dokument som beskriver nämndens omvärldsanalys och ligger till grund för en mer 

långsiktig planering än planeringsdirektivet. I utblicken beskrivs ingen ekonomisk budget.  

  

  

  

2 Gislaveds kommuns styrmodell 

Kommunfullmäktige antog 15 december 2016 en ny 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. 

  

Uppföljning av styrmodellen kommer att rapporteras till kommunfullmäktige fyra gånger per år. 
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Styrmodellen illustreras av nedanstående bild. 

 

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 verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning 

  

 För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av 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 verksamheten 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 2016-2020 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. 

Mål 2 

Investeringar exkl. taxefinansierad 

(vatten renhållning) verksamhet 

ska för perioden 2016-2020, som 

genomsnitt, finansieras till 100 % 

med egna medel. 

Finansiering. Hur stor del av investeringarna som finansieras med egna 

medel visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med 

sparade skattemedel. Om denna finansiering är under 100 % tvingas 

kommunen låna mer till investeringarna och därmed ökar 

räntekostnaderna och en mindre del av skatteintäkterna kan användas 

till verksamheterna. 

*Fram till oktober 2016 var det finansiella målet för Gislaveds kommun 15 mnkr/år. Detta påverkar det genomsnittliga resultatet för perioden. 

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 kommuns löne- och 

personalpolitik ska främja oss som 

attraktiv arbetsgivare. 

Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. Engagerade 

och kunniga medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas i våra 

strävanden att skapa den goda verksamhet som medborgarna förväntar 

sig. Därför är det viktigt att det personalpolitiska arbetet drivs framåt, 

för att behålla och rekrytera medarbetare. 
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5.3 Mål och uppdrag 

5.3.1 Mål 

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun följande mål: 

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 

Andelen elever som når 

behörighet till gymnasieskolan ska 

öka. 

Kommunens verksamheter behöver kraftansamla tillsammans för att 

skapa sammanhang för barn och ungas lärande och goda 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 
Bygga fler bostäder. Det behöver byggas boende, för olika målgrupper och på olika 

geografiska platser. 

Mål 2 

Öka takten av fiberutbyggnad i 

hela kommunen. 

Hänsyn ska tas till vad som är rimligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

Där det inte är möjligt med fiber kan det finnas alternativ till 

fiberutbyggnad. 

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. 

  

 Mål Beskrivning 

Mål 1 
Samverkan mellan kommunen och 

näringsliv ska intensifieras. 

Samverkan ska underlätta nyetablering av företagande som ska leda till 

fler arbetstillfällen och öka kompetensförsörjningen. 

Mål 2 

Förbättra kommunens service 

och bemötande gentemot 

näringsliv och invånare. 

Samarbetet ska präglas av tillit och förtroende. 
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5.3.2 Uppdrag 

Uppdragtill: Uppdrag 
Slutdatum att redovisa uppdrag 

till kommunfullmäktige 

Barn-och utbildningsnämnden Öka samverkan med näringslivet. 2018-12-31 

Bygg- och miljönämnden Att utreda förutsättningarna för att 

öka andelen solenergi samt att ge våra 

invånare överblick av miljö- och 

ekonomiska vinster. 

2018-09-30 

Bygg- och miljönämnden Öka takten att ta fram/uppdatera 

detaljplaner. En kvalitetsökning  av 

grunduppdraget. 

2018-12-31 

5.4 Kritiska kvalitetsfaktorer 

Medborgarens/brukarens perspektiv 

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning 

Alla kommuninvånares och företags 

tillgång till internet. 

För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till internet är utökad 

fiberutbyggnad särskilt kritiskt. 

 

Verksamhetsperspektiv 

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning 

Uppdaterade detaljplaner för att 

snabbt tillgodose behov av mark. 

För att tillgodose invånares och företags behov av byggnation är det särskilt 

kritiskt att det finns uppdaterade detaljplaner. 

Samverkan internt och externt. För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är samverkan både internt 

som externt särskilt kritiskt. 

 

Medarbetarperspektiv 

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning 

Hållbart medarbetarengagemang är 

en viktig förutsättning för att nå 

goda resultat 

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. 

Friska medarbetare är en 

grundförutsättning. 

Vi ska ha ett lågt sjuktal. Friska medarbetare ger hållbara medarbetare och 

därmed hållbar organisation. Medarbetare blir lyssnade på och deras synpunkter 

tas tillvara. 

Ekonomiperspektiv 

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning 

Prognossäkerhet vid ekonomiska 

uppföljningar 

För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser används är 

det särskilt kritiskt att de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga. 

God ekonomisk hushållning Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används till rätt saker och på ett 

effektivt sätt. 
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6 Planeringsförutsättningar 

Möjligheterna till utveckling i Gislaveds kommun påverkas av vad som sker i resten av Sverige och 

världen. Planeringsförutsättningarna fungerar som en kartläggning och analys av den omvärld och 

närvärld som påverkar kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. 

6.1 Omvärldsanalys 

Gislaveds kommun tar fram en omvärldsanalys inför varje mandatperiod. Gällande omvärldsanalys är 
den som utarbetades under 2013. 

Syftet med omvärldsanalysen är att identifiera trender som kan vara av stor vikt för Gislaveds 

kommun som geografisk plats och som organisation, och som påverkar möjligheterna att nå 

kommunens vision och övergripande mål. Analysen presentera utmaningar och möjligheter för 
Gislaveds kommun och hur man eventuellt skulle kunna möta dessa trender. 

Framtagandet av Omvärldsanalysen sker i projektform med en projektledare från 

kommunstyrelseförvaltningen. Analysen tas fram av en analysgrupp som består av tjänstemän från 

förvaltningarna. Deltagarna väljs ut utifrån att de ska komplettera varandra vad gäller olika perspektiv 

på omvärlden och framtiden. Analysgruppen kommer i sitt arbete att ta tillvara de underlag och 

analyser som tagits fram i kommundirektörens ledningsgrupps fasta beredningsgrupper och operativa 

styrgrupper. Arbetet följs av två referensgrupper, en med kommunstyrelsen och en med 

kommundirektörens ledningsgrupp. Kommunstyrelseförvaltningen leder arbetet och tar fram den 
slutgiltiga produkten. Slutlig analys fastställs av kommunstyrelsen. 

Varje nämnd gör en omvärldsanalys utifrån vad som påverkar nämndens verksamhet på lång och kort 
sikt. 

I nuvarande omvärldsanalys presenteras 15 trender som delas upp i fyra områden: Framtidens 

samhälle, framtidens arbete och näringsliv, framtidens kommun och framtidens miljö. Trenderna 

återges här nedan. 
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6.2 Befolkningsutveckling och prognos 

Befolkningsprognosen för Gislaveds kommun innebär att folkmängden under prognosperioden 2015–

2025 ökar med cirka 570 personer, från 28 737 år 2014 till en bit över 29 300 år 2025. I en utblick 

mot år 2030 väntas tillväxten ha avtagit något och befolkningen då uppgå till strax över 29 100 
invånare. 

Framförallt är det en hög inflyttning under åren 2015–2018 som ligger bakom den förväntade 

befolkningstillväxten. När denna sedan avtar väntas kommunen återgå till den nedåtgående trend som 

rådde dessförinnan. 

Prognosen för perioden 2015–2025 innebär följande: 

- Folkmängden ökar med cirka 570 personer från 28 737 till strax över 29 000. 

  

 

Befolkningsprognos för barn och ungdomar 

- Antalet barn i åldrarna 0–5 år ökar med 20. 

- Antalet barn i grundskoleåldern 6–15 år ökar med 270. 

- Antalet ungdomar i gymnasieåldern 16–18 år ökar med 100. 

Faktisk folkmängd, prognos och utblick för åldrarna 0-5,6-15 och 16-18 år 



Gislaveds kommun, Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021                                                 
10(20) 

 

Befolkningsprognos för äldre 

- Antalet yngre pensionärer 65–79 år ökar med 320. 

- De äldre pensionärerna 80 år och äldre ökar med 450. 

Faktisk folkmängd, prognos och utblick för åldrarna 65-79 och 80 år och äldre 

 

Befolkningsprognos för invånare i förvärvsarbetande ålder 

- Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar 19–64 år minskar med närmare 600 personer. 

Faktisk folkmängd, prognos och utblick för befolkning i förvärvsarbetande och icke 
förvärvsarbetande åldrar 

 

För Gislaveds kommun betyder detta att invånarantalet i de åldrar som vanligtvis nyttjar mer av den 
kommunala servicen ökar medan de som vanligtvis inte nyttjar den i samma grad minskar. 
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6.3 Kommunens övergripande styrande dokument  

Planeringsdirektivet i ett större perspektiv 

Planeringsdirektivet tillsammans med kommunens översiktsplan är de två styrande dokument som 

beskriver de mål kommunen ska uppnå de närmsta åren. 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 (strategier, handlingsplaner m.m.) som 

tillsammans bildar en logisk kedja. I Europa är den mest övergripande strategin ”Europa 2020 – En 

strategi för smart och hållbar utveckling för alla”, på nationell nivå finns exempelvis ”Den nationella 

strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning” och på regional nivå finns en 

”Regional utvecklingsstrategi”. 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. 

 

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 är de två styrande dokumenten som 
beskriver de mål kommunen ska uppnå de närmsta åren. 

I följande sammanställning beskrivs några av de strategiska styrdokumenten: 

 Översiktsplan ÖP 16 

 Infrastrukturstrategi för Gislaveds kommun 2010 – 2020 

 Mål och strategi för gång- och cykelvägar 

 Kollektivtrafikstrategi 

 Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet enligt LSO 

 Tillgänglighetsstrategi 
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 Informationssäkerhetspolicy 

 Turismstrategi 

 Kommunal e-hälsa i vård och omsorg 

 Folkhälsostrategi 

 Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2014-2018 

 Strategi för ungdomsinflytande 

 Energistrategi och klimatstrategi 
 

6.4 Ekonomiska förutsättningar 

6.4.1 Bokslut 2016 

Nämnd, tkr Nettokostnad Resultat 

Kommunstyrelsen -100 561 +5 142 

Överförmyndarnämnden -3 248 +179 

Räddningsnämnden -32 277 +1 276 

Tekniska nämnden -40 143 -655 

Barn- och utbildningsnämnden -752 801 +16 437 

Socialnämnden -579 937 -3 305 

Fritidsnämnden -37 372 +2 895 

Kulturnämnden -30 980 +1 167 

Bygg- och miljönämnden -11 471 +1 047 

Fastighets- och servicenämnden -1 376 +12 299 

Totalt -1 590 166 +36 483 

6.4.2 Skatteunderlagsprognoser – hela punkten är ändrad 

Cirkulär 17:47 2017-09-28, nytt cirkulär sedan kommunfullmäktige i maj. 

Skatteunderlagstillväxten är uppreviderad 2017, nedreviderad 2018 och 2019 samt uppreviderad 

2020. Förklaringen är dels en ändrad syn på sysselsättningsutvecklingen, dels regeringens förslag om 

höjt grundavdrag 2018 för personer som fyllt 65 år. 

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år 

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP och arbetade 

timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på att det är svårare än normalt 

för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, men där är 

det till stor del också ett strukturellt problem. Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan 

tyckas högt i en högkonjunktur, men det döljer den tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden som 

finns. Under andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den inrikes födda befolkningen i åldern 15–

74 arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslös. Motsvarande siffror för utrikes 

födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken torde det innebära att det råder full 

sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes födda, medan det däremot råder hög 

arbetslöshet bland stora delar av de utrikes födda. Kompetensförsörjning av näringslivet och 

kommunen är en avgörande fråga för tillväxten i Gislaveds kommun. I kompetensförsörjningen är en 

viktig del att vi fortsätter driva på att få nyanlända i arbete, t ex genom modell för fördjupad samverkan 

nyanländas etablering på arbetsmarknaden inom ramen för LOKEN, (lokal överenskommelse) och 

DUA (delegationen för unga och nyanlända) 

Vår bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året, så långt som vår prognos 

sträcker sig. Därefter innebär vår framskrivningsmetod att ekonomin återgår till ett konjunkturellt 
normalläge under 2019. Det innebär med nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018. 
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Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli en mer ihållande 

högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecken på en något 

bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns vissa möjligheter att öka sysselsättningen i 

gruppen utrikes födda. Vi vet dock av erfarenhet att den internationella utvecklingen snabbt kan ta en 

annan och svagare utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. 

Bostadsbyggandet har bidragit stark till tillväxten men kan knappast öka nämnvärt från nuvarande 
nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl faller. 

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. 

Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att 
inflationen pressas tillbaka under nästa år. 

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 

2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa 

år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till runt 1,5 procent samtidigt som antalet 

arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt 
problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BNP* 3,4 3,4 2,8 1,6 1,3 1,6 

Sysselsättning, timmar* 2,1 1,2 0,9 -0,2 0,4 0,4 

Relativ arbetslöshet, nivå 7,0 6,6 6,4 6,5 6,5 6,5 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 3,1 3,1 3,4 3,4 3,4 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,4 2,5 3,1 3,4 3,4 3,4 

Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 2,0 1,8 1,9 2,0 2,0 

Konsumentpris, KPI 1,0 1,9 1,8 2,3 2,8 2,6 

Realt skatteunderlag 2,6 1,6 1,0 0,8 0,5 0,9 

Befolkning 1,3 1,4 1,1 1,0 1,0 1,1 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 

Skatteunderlagstillväxten avtar gradvis 

Med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget vuxit i snabb 

takt 2015–2016. Den goda konjunktur Sverige nu befinner sig i innebär stramare arbetsmarknad med 

tilltagande svårighet att öka arbetade timmar ytterligare. I år är utvecklingen fortfarande relativt stark, 

men därefter försvagas utvecklingstalen successivt till nära noll 2019. Effekten på skatteunderlaget 

motverkas delvis av att löneökningstakten stiger något. Efter 2019 förutsätts såväl arbetade timmar 
som löner utvecklas i enlighet med en ekonomi i konjunkturell balans. 

Förändring jämfört med SKL:s prognos från december 2016 

Reviderade nationalräkenskaper för 2016 och första halvåret 2017 visar att arbetade timmar låg på en 

högre nivå vid utgången av juni i år än enligt tidigare statistik. Huvuddelen av skillnaden uppstod 2016 

och motsvaras av en lika stor nedrevidering av timlönen, vilket innebär att vår prognos på 

lönesumman 2016 ligger fast. Även ökningen av arbetade timmar hittills 2017 har varit större än vad 

som varit känt, vilket medfört en marginell upprevidering av skatteunderlaget 2017. Vi har dock inte 

ändrat vår bedömning av sysselsättningsnivån vid en ekonomi i balans 2019. Det innebär att vi nu 
förutser mindre ökning av arbetade timmar 2018 och 2019. 

I Budgetpropositionen för 2018 presenterade regeringen en rad förslag inom arbetsmarknadsområdet 

som sammantaget bedöms höja den potentiella sysselsättningsnivån på några års sikt. Detta har 

föranlett en kraftigare ökning av arbetade timmar 2020 vid konjunkturell balans än enligt vår tidigare 
bedömning. 

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 
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Regeringens prognos har snabbare tillväxt av skatteunderlaget i år och mot slutet av 

prognosperioden än SKL:s. Regeringen baserar sin prognos på större ökning av arbetade timmar än 

SKL:s samtliga år, framförallt 2017 och 2019. Till en mindre del motverkas detta av att SKL räknar 

med snabbare lönehöjningar. Åren 2018 och 2019 räknar SKL även med större beskattningsbara 

sociala ersättningar till hushållen, delvis till följd av att SKL utgår från högre arbetslöshet. 

 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016–2020 

SKL sep 5,0 4,64 3,4 3,5 3,8 3,9 21,7 

Reg sep 4,9 4,8 3,4 4,0 3,9  22,8 

Esv sep * 5,3 4,5 3,5 3,4 3,4 3,5 21,8 

SKL aug 5,0 4,3 4,1 3,6 3,5  22,3 

*ESV:s prognos gjordes innan Budgetpropositionen för 2018 var publicerad, vilket betyder att förslaget om 

höjt grundavdrag 2018 för personer som fyllt 65 år inte var känt. 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 

I Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos växer skatteunderlaget snabbare än i SKL:s 2016, 

framförallt till följd av högre pensionsinkomster och lägre grundavdrag. SKL:s prognos för 2018 visar 

nästan lika stor ökning av skatteunderlaget som ESV:s trots att SKL men inte ESV beaktat förslaget 

om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Förklaringen är att ESV räknar med svagare 

utveckling av såväl arbetade timmar som timlön. Även 2020 och 2021 har SKL:s prognos större 
skatteunderlagstillväxt än ESV:s på grund av att både timlön och arbetade timmar tilltar snabbare. 

  

  

6.4.3 Antaganden 

Utgångsläget för ramar 2018 är 2017 års nivå. Dessa har justerats med inflationsuppräkning på 2,3 % 
och ca 1 % i effektivisering för 2018. 

Justeringar utifrån demografiförändringar (en befolknings fördelning, storlek och sammansättning), där 

socialnämnden får minskad ram med 680 tkr och barn- och utbildningsnämnden får ökad ram med 8 
868 tkr. 

Skatteunderlaget är beräknat utifrån ett invånarantal på 29 550 alla åren. 

Löneökningar och ökade kostnader för arbetsgivarargifter har kompenserats. 

Statsbidrag är fördelade. 

Ny prognos för skatter och generella statsbidrag har inarbetats i budgeten. 

Kapitaltjänstkostnader budgeteras centralt och kompenseras 1 gång/år i samband med bokslut. 

6.4.4 Pensionskostnader 

Pensionskostnaderna förväntas öka med 25 mnkr mellan 2017- 2021. Det är framförallt den årliga 

premien för den förmånsbestämda pensionen (FÅP) som ökar. FÅP är man berättigad till om man 

under något kalenderår under anställningen har en pensionsgrundande lön överstigande 7,5 IBB (för 

2017 motsvarar 7,5 IBB en månadslön på 38 438 kr) och vars pensionsunderlag (genomsnittslön) 

överstiger 7,5 IBB. IBB=inkomstbasbelopp. 

  

mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 
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mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 

Total summa kostnader 99,8 116,5 118,0 122,5 124,5 

  

6.4.5 Statsbidrag 

Statsbidrag utifrån höstpropositionen är fördelade med ca 1 mnkr till barn- och utbildningsnämnden 
samt drygt 50 tkr till socialnämnden. 

7 Budget 2018  

  

Övergripande driftsbudget 

2018 med plan 2019-2021 
     

Belopp i tusentals kronor 

(tkr) 

Budget Budget Budget Budget Budget 

Nämnd/styrelse 2017 2018 2019 2020 2021 

Kommunstyrelsen -104 946 -102 726 -102 007 -101 268 -100 509 

varav Kommunstyrelsens medel 

till förfogande 
-1 108 -818 -818 -818 -818 

 varav klubb/evenemangsstöd  -400 -400 -400 -400 

Överförmyndarnämnden -3 326 -3 398 -3 398 -3 398 -3 398 

Teknisk nämnd 35 702 -36 630 -35 168 -34 693 -34 205 

Socialnämnden -588 716 -591 005 -584843 -578 509 -571 997 

Räddningsnämnd -30 528 -30 615 -30 307 -29 990 -29 664 

Barn- och utbildningsnämnden -763 407 -774 706 -768 661 -760 195 -751 513 

Fritidsnämnden -36 435 -35 760 -39 250 -38 827 -38 393 

Fastighet- och servicenämnden 58 449 58 443 58 443 58 443 58 443 

Kulturnämnden -33 724 -33 929 -33 569 -33 200 -32 820 

Bygg- och miljönämnd -13 106 -13 679 -13 576 -13 470 -13 362 

Löneuppräkning 2018-2021*  -22 969 -64 170 -107 847 -152 112 

Struktursatsningar/personal-

befrämjande åtgärder* 
 -2 210 -3 210 -4 210 -5 210 

Inflation, netto*   -5 556 -10 988 -16 017 

Summa nämnder -1 551 441 -1 589 210 -1 625 298 -1 658 179 -1 690 781 

      

Pensioner -99 845 -115 839 -118 014 -122 047 -124 476 

KP 62 085 66 000 68 244 70 564 72 963 

Kapitalkostnadsintäkter 111 135 99 626 98 048 93 563 88 059 

Budget kapitalkostn - att fördela -100 496 -100 496 -100 496 -100 496 -100 496 

Avskrivningar -83 728 -74 497 -69 372 -63 137 -59 933 

Välfärdsmedel 26 484 28 594 20 420 12 250 0 

Skatteintäkter 1 307 974 1 347 872 1 388 968 1 429 667 1 470 588 

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 293 525 288 172 287 433 293 313 301 410 

Kostnadsutjämning 6 667 3 251 3 251 3 251 3 251 
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Övergripande driftsbudget 

2018 med plan 2019-2021 
     

Regleringsbidrag/-avgift 263 4 457 13 271 19 761 17 459 

LSS-utjämning -5 605 -1 408 -1 408 -1 408 -1 408 

Kommunal fastighetsavgift 45 508 50 188 50 188 50 188 50 188 

Finansiella intäkter 4 041 4 041 4 041 4 041 4 041 

Finansiella kostnader -828 -72 0 0 0 

Räntebelastning pensionsskuld -512 -546 -1 058 -870 -900 

Summa finansiering 1 566 937 1 599 343 1 643 516 1 688 640 1 720 746 

Årets resultat 15 496 10 132 18 218 30 462 29 965 

Budgeterat resultat i % av skatter 

och utjämning 
0,93 % 0,60 % 1,05 % 1,70 % 1,63 % 

 Det genomsnittliga resultatet 2016-2020 i budgeten är i 26,8 mnkr.  

Investeringar, skattefinansierat 

Nämnd, tkr 
Investerings-

budget 2018 

Investerings-

budget 2019 

Investerings-

budget 2020 

Investerings-

budget 2021 

Kommunstyrelsen 1 505 1 700 700 700 

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 

Räddningsnämnden 4 300 3 900 1 300 5 900 

Tekniska nämnden 21 280 25 500 22 000 29 600 

Barn- och utbildningsnämnden 17 200 15 700 14 300 14 300 

Socialnämnden 7 100 7 200 3 400 3 100 

Fritidsnämnden 5 495 3 300 1 000 700 

Kulturnämnden 2 470 900 700 4 600 

Bygg- och miljönämnden 450 100 100 100 

Fastighets- och 

servicenämnden 
99 700 56 200 37 200 236 000 

Totalt, skattefinansierade 

investeringar 
159 500 114 500 80 700 295 000 

 

  

Investeringar taxefinansierad verksamhet 

Nämnd/styrelse, tkr 
Investerings-

budget 2018 

Investerings-

budget 2019 

Investerings-

budget 2020 

Investerings-

budget 2021 

Tekniska nämnden 20 000 14 000 27 000 21 400 

Dessa investeringar finansieras av taxefinansierad verksamhet. De avser investeringar inom vatten 

och avloppsverksamheterna. 
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Investeringar, särskilda satsningar 

Fastighet/objekt, tkr 

Total budget 

särskilda 

satsningar 

Investerings

budget 

2018 

Investerings

budget 

2019 

Investerings

budget 

2020 

Investerings

budget 

2021 

Glashuset, danslokal Gislaved 23 550 16 300 250   

Hus C, Åsenskolan Anderstorp 32 000 27 000    

Ombyggnad Johan Orre, 

Gislaved 
26 500 3 500 21 500 

  

Om/tillbyggnad sporthall, 

Smålandsstenar 
48 000 32 000 15 000 

  

Totalt särskilda satsningar 130 050 78 800 36 750   

Dessa investeringar är särskilda satsningar som är prioriterade framför andra investeringar. Dessa 

ingår i de skattefinansierade investeringarna. 

 

Resultatbudget 

Resultatbudget, mnkr 
Bokslut 
2016 

Prognos 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Verksamhetens nettokostnader 1 -1 470,2 -1 570,1 -1 639,9 -1 677,5 -1 716,6 

avskrivningar -88,9 -74,2 -74,5 -69,4 -63,1 

Verksamhetens nettokostnader 2 -1 559,2 -1 644,2 1 714,4 -1 746,9 -1 779,7 

      

Skatteintäkter 12 62,8 1 306,0 1 347,9 1 389,0 1 429,7 

Generella statsbidrag 353,8 365,2 373,3 373,2 377,4 

Finansnetto 3,1 3,1 3,4 3,0 3,2 

Årets resultat 60,5 30,0 10,1 18,2 30,5 

 

Finansieringsbudget 

Finansieringsbudget, mnkr 
Bokslut 
2016 

Prognos 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

      

Årets resultat 60,5 30,0 10,1 18,2 30,5 

Avskrivningar 88,9 74,2 74,5 69,4 63,1 

Ökning av kortfristiga skulder 37,3 0 0 0 0 

Ökning långfristiga skulder 5,7 0 0 0 0 

Summa tillförda medel 192,4 104,2 84,6 87,6 93,6 

      

Nettoinvesteringar -92,3 -142,3 -179,5 -128 ,5 -107,7 

Ökning kortfristiga placeringar -90,0 -25,0 0 0 0 

Ej likvidpåverkande poster 0,2 0 0 0 0 

Minskning långfristiga fordringar -1,5 0 0 0 0 
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Ökning varulager -0,2 0 0 0 0 

Ökning kortfristiga fordringar -42,2 0 0 0 0 

Minskning långfristiga skulder -40,0 -40,0 -30,0 0 0 

Summa använda medel -266,3 -207,3 -209,5 -128,5 -107,7 

      

Förändring av rörelsekapital -73,9 -103,1 -124,9 -40,9 -14,1 

      

Årets kassaflöde/förändring av 

rörelsekapital 
     

Likvida medel vid årets början 109,5 35,6 -67,4 -192,3 -233,2 

Likvida medel vid årets slut 35,6 -67,4 -192,3 -233,2 -247,3 

Förändring av likvida medel -73,9 -103,1 124,9 -40,9 -14,1 

Kommunen har förutom 115 mnkr i kortfristiga placeringar en checkkredit på 65 mnkr (totalt 180 

mnkr). Om investeringsnivån för 2018 uppnår budgeterad nivå kan ett lånebehov uppstå i slutet av 

2018 alternativt början av 2019. Kommunen har ett lån på 30 mnkr som förfaller i juni 2018 som 
skulle kunna omsättas istället för att återbetalas. I nuläget tros lånebehov uppstå först 2019. 

 

Balansbudget 

Balansbudget, mnkr 
Bokslut 

2016 

Prognos 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar 1 308 1 376 1 481 1 540 1 585 

Omsättningstillgångar 265 188 63 22 8 

Summa tillgångar 1 573 1 563 1 543 1 561 1 592 

      

Skulder, avsättningar och eget kapital      

Eget kapital 1 094 1 124 1 134 1 152 1 183 

Avsättningar 48 48 48 48 48 

Skulder 431 391 361 361 361 

Summa skulder, avsättningar och 

eget kapital 
1 573 1 563 1 543 1 561 1 592 

      

Soliditet 69,5 % 71,9 % 73,5 % 73,8 % 74,3 % 

 

8 Kommunala bolag 

Kommunens kommunkoncern är grunden för att säkerställa att de politiska målen uppfylls. 

Styrningen sker utifrån de mål som politikerna sätter upp och de resultat som ska uppnås. 

Kommunkoncernen ska följa samma planerings- och uppföljningsprocess mot kommunfullmäktige, 
oavsett om det är en nämnd eller ett bolag. 
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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). 
Fakturering sker i efterskott efter utfall. 

  

Management fee fördelas proportionellt mellan de fyra bolagen utifrån genomsnittlig omsättning (2 

år) 

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 

1 800 

Gislavedshus AB Aktieutdelning ska vara årets 

genomsnittliga statslåneränta plus 1 % 

125 

Gisletorp Lokaler AB Aktieutdelning ska vara årets 

genomsnittliga statslåneränta plus 

2,5 % 

36 

Gislaved Näringsliv AB Ingen aktieutdelning 0 

  

Borgensavgifter 

Borgensavgiften är 0,3 %, eller annat som fastställts av kommunen, av utnyttjad kredit per 31 
december och kommunen fakturerar i januari året efter. 

Bolagens omsättning 2016 

Bolag Omsättning 2016, tkr 

Gislaved Energi Koncern AB 128 265 

Gislaved Näringsliv AB 5 180 

AB Gislavedshus 175 616 

Gisletorp Lokaler AB 5 170 
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9 Sammanfattning förändringar sen planeringsdirektiv 

antaget av KF i maj 2017 

Sedan planeringsdirektivet antogs av kommunfullmäktige i maj har förändringar skett som påverkar 
budget för 2018 och åren framöver. 

 Barn- och utbildningsnämnden och fritidsnämnden tilldelades tilläggsanslag i mars för 

övertagande av verksamhet från Gisleparken. Detta har effekt även 2018 och framåt.  

 Antalet invånare har ökat under början av 2017. Antalet invånare i planeringsdirektivet 
beräknas till 29 550, 50 st fler än i maj.  

 Ny skatteprognos med bl a effekter av höstpropositionen ger ökade skatteintäkter/generella 

statsbidrag med drygt 13 mnkr för 2018 för att öka ytterligare 2019-2021. Drygt 1 mnkr av 

dessa fördelas till barn- och utbildningsnämnden och 52 tkr socialnämnden.  

 Gislaved Näringsliv AB blev 2017 helägt och finansieringen av bolaget medförde ett större 

kommunbidrag än tidigare. Kompensation för bl a politikerarvoden, inflation och 

löneuppräkning fanns inte med då och justeras nu med ett extra anslag om ytterligare 280 tkr 
till kommunstyrelsen som hanterar bidraget.  

 Ett klubb/evenemangsstöd inrättas för särskilda satsningar på stöd till klubbar och evenemang. 

En omfördelning sker inom kommunstyrelsens medel till förfogande och KS.  

 Tekniska nämnden tillförs ett tillfälligt stöd under 2018 avseende vägbidrag till enskilda vägar.  

 Gislaveds kommun behöver intensifiera och fördjupa sitt arbete inom säkerhetsområdet i 

syfte att arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande i hela kommunkoncernen. Till 
detta ändamål avsätts 500 tkr till kommunstyrelsen.  

 Om/tillbyggnad av Smålandsstenar sporthall, som är en del i kommunens prioriterade 

satsningar, tillskjuts i ökad investeringsbudget totalt 23 mnkr under perioden, Dessa fördelas 

med ytterligare 8 mnkr 2018 och 15 mnkr 2019. Detta får effekter på hyran för 

fritidsnämnden som för 2018 som inte kommer att falla ut varför ramen minskas med 

ca 980 tkr för att öka med 3,9 mnkr 2019. Barn- och utbildningsnämnden kommer som en 

effekt av nybyggnationen få en minskad hyra 2019 med 240 tkr vilket innebär en minskad ram 
med motsvarande belopp.  

 Investeringsbudget för fritidsnämnden påverkas i och med om/tillbyggnad av Smålandsstenars 

sporthall. Fritidsnämndens investeringsram minskas med 1 mnkr 2018 och ökas med 2 mnkr 
2019.  

 Ombyggnaden av hus C i Anderstorp tillskjuts i ökad investeringsbudget totalt 9 mnkr 2018. 

Den höjda investeringsnivån medför ökade hyreskostnader för barn- och utbildningsnämnden 
med 1,9 mnkr för 2019 vilket medför ramhöjning med samma belopp. 

 Nämnderna har kompenserats för löneökningar, ökade arbetsgivaravgifter. Kapitalkostnaden 
budgeteras centralt under året för att tilldelas nämnderna i samband med bokslut varje år.  

 

Nya uppdrag till bygg- och miljönämnden  

 Att utreda förutsättningarna till att öka andelen solenergi samt att ge våra invånare överblick 
av miljö- och ekonomiska vinster. 

 Öka takten på att ta fram/uppdatera detaljplaner. Detta innebär en kvalitetsökning av 

grunduppdraget. För detta kompenseras bygg- och miljönämnden med 600 tkr i ramhöjning. 
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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.
Verksamhetenseventuella 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, OPAoch BYAskall 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.

*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.

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 < 50 m2* 2
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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 OPAenligt 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)

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter

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
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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

Kommentar: Vid prövning av bygglov för kompletteringsåtgärder utanför detaljplan
uttages inget påslag på bygglovavgiften.

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
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Tabell 7 Avgift för besked

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3.

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
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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)

Avgift för f d fastighetsplan i separat ärende

Avgift= mPBB x PF x N

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.

Planfaktor (PF)

Nybyggnad

Planfaktor (PF)

Tillbyggnad

Planfaktor (PF)

Ändring

Områdesbestämmelser 18 12 5

Detaljplan
35

24 10

Åtgärd PF

Upphävande 200
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Tabell 9 Avgift för beslut om ny kontrollansvarig

Avgift = HF x mPBB x N

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar

Avgift enligt plan- och byggförordningen Avgift = HF x mPBB x N

Åtgärd HF

Ny kontrollansvarig 25

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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Komplementbyggnad

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 x J + HF2) x N

25 000-49 999 235 24 28

50 000-100 000 400 24 28

Vindsinredning
≤ 199 m2

8 17 28

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

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.

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
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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

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 x J + HF2)1 x N

Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)

Avgift = HF2 x mPBB x N

Yta BTA HF

Balkong 1-5 st 65

Balkong >5 st 130

Inglasning av balkong 1-5 st 65

Inglasning av balkong >5 st 130

Inglasning av uteplats/ uterum oavsett storlek 65

Skärmtak < 50 m2 50

Skärmtak ≥ 50 m2 100

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

HF2
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Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked

Avgift = HF x mPBB x N x J

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
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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.

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.

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
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked

Avgift = (HF1+HF2) x mPBB x N

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk

Avgift = (HF1 x J + HF2) x mPBB x N

Åtgärd HF1 HF2

Marklov såväl schakt som fyllning 17 18

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

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

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

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

Grovutstakning kostar 50% av finutstakning.

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
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* Avgift avser alt gränsvisning

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

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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Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.

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



Antagen av kommunfullmäktige 2017-xx-xx § xx, att gälla från och med 2018-01-01

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 2017-xx-xx § xx, att gälla från och med 2018-01-01

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.

Tabell 10. Erfarenhetsklassens tidsfaktor. Erfarenhetsklass B är normalläget och det är
jämfört med denna tid som erfarenhetsklassens tidsfaktor används.

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.

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

Erfarenhetsklass A B C

Tidsfaktor 0,5 1,0 1,5





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.



Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2017-xx-xx § xx, att gälla från och med 2018-01-01

Taxebilaga nr 1 till
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

VERKSAMHETER M.M.

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

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 2017-xx-xx § xx, att gälla från och med 2018-01-01

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



Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2017-xx-xx § xx, att gälla från och med 2018-01-01

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 2017-xx-xx § xx, att gälla från och med 2018-01-01

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.



Antagen av kommunfullmäktige 2017-xx-xx § xx, att gälla från och med 2018-01-01

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 2017-xx-xx § xx, att gälla från och med 2018-01-01

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.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida
2017-09-07 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bmau §105 Dnr: BM.2017.21 206

Taxor för bygg- och miljönämndens verksamhetsområden

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämndens verksamhetsområden har en rad taxor. Förvaltningen
har gjort en genomgång av samtliga taxor och kan konstatera att ett antal
taxor är gamla och inaktuella.

Taxan för serveringstillstånd är i behov av revidering då den inte ger den
effekt som var tänkt.

En höjning av timtaxan för nämndens verksamhet är nödvändig för att
upprätthålla verksamheten och möjliggöra nämndens mål.

1. Höjning av timtaxan
Timtaxan föreslås höjas från 850 kr till 950 kr för att möjliggöra för nämnden
att uppfylla målet med förorenad mark. Det behövs ytterligare en handläggare
för att klara av att öka handläggningen och takten med det arbetet. Taxa enligt
miljöbalken,Taxebilaga 1, skiljer sig åt mellan kommunerna. Noteras att
Gislaveds kommun generellt ligger lågt i antalet timmar för de olika åtgärderna.

2. Höjning av justeringsfaktorn i plan- och bygglovstaxan inkl kart-
och mättaxa uppdateras
Justeringsfaktorn (N) i plan- och bygglovstaxan inkl kart- och mättaxa föreslås
höjas från 1,0 till 1,2. Justeringsfaktorn har legat i samma nivå sedan 2011.
Höjningen krävs för att säkra upp bemanningen med detaljplaner och
bygglovshandläggningen.

3. Revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende
serveringstillstånd enligt alkohollagen
I december 2016 revideras Gislaveds kommuns taxa för ansökning om
serveringstillstånd och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd. För att
minimera skillnaderna i hur tillsynsavgifterna slår mot restaurangerna föreslås det
fler nivåer att placera restaurangerna på beroende på dess verksamheter. Vidare
föreslås två specialregler som ska gälla för restauranger med en låg total
omsättning eller en liten alkoholförsäljning, sett till kronor och ören istället för
procent.

4. Uppdatering och revidering av taxa för tillsyn av tobak och e-
cigaretter
Taxan för tillsyn av tobak behöver dels uppdateras men behöver också inkludera
tillsynen av e-cigaretter som är ett nytt tillsynsområde för kommunerna sedan
den 1 juli 2017.

5. Ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Nytt regelverk gällande solarier.

6. Fastställande av timavgift för extra offentlig kontroll - Livsmedel
Grundavgiften för livsmedelstillsyn är 1140 kr. Nämnden behöver fastställa
timavgift för extra offentlig kontroll. Timavgiften bör vara 950 kr.

7. Taxan för tillsyn av handel med receptfria läkemedel uppdateras
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Bmau §105 (forts.)

8. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
uppdateras

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämndens taxor:

• Plan- och bygglovstaxan inkl kart- och mättaxa
• Taxa för ansökning och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd
• Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare
• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
• Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen
• Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med bilagor 1-3

För samtliga taxor gäller att avgift beräknas efter den taxa som gäller vid
påbörjad handläggning av ärendet.

Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 augusti 2017, § 122 att delegera till
arbetsutskottet att föreslå kommunfullmäktige att anta taxorna inför 2018.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att anta bilagda taxor för bygg- och
miljönämndens verksamhetsområden

att ändringarna i taxorna börjar gälla från och med den 1 januari 2018

att uppdra till bygg- och miljöförvaltningen att kommunicera de nya taxorna
med Gislaveds Näringslivsbolag AB

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Gislaveds Näringslivsbolag AB



Taxedokument

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollag (2010:1622)

 Ansökningsavgifter serveringstillstånd
Stadigvarande serveringstillstånd % av PBB Avgift

Till allmänheten (stadigvarande restaurang) 19,4 % 8 600 kr

Till slutet sällskap (festvånings- eller klubbrättighet) 17,1 % 7 600 kr

För cateringverksamhet till slutet sällskap (eget tillstånd) 17,1 % 7 600 kr

Särskilt tillstånd för provsmakning (vid tillverkningsställe) 17,1 % 7 600 kr

Gemensamt serveringsutrymme (stadigvarande) 5,9 % 2 600 kr

Utökade serveringstillstånd (stadigvarande serveringstillstånd finns)
Utökad servering genom fler dryckesslag 1,5 % 700 kr

Utökad serveringstid 5,6 % 2 500 kr

Utökad serveringsyta (ombyggnad, uteservering m.m.) 5,6 % 2 500 kr

Ägarskifte med samma organisationsnummer 9,3 % 4 100 kr

Ändrad bolagsform 9,3 % 4 100 kr

Lägga till cateringverksamhet för slutet sällskap 9,3 % 4 100 kr

Tillfälliga serveringstillstånd

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, enstaka tidsperiod 9,3 % 4 100 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, enstaka tillfälle 6,7 % 3 000 kr

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang, dag 1
Per dag 2 och dag 3 på samma ansökan

8,9 %
0,4 %

4 000 kr
200 kr

Tillfälligt tillstånd gemensamt serveringsutrymme 2,9 % 1 300 kr

Tillfälligt utökad serveringstid (per dag) 1,9 % 800 kr

Tillfälligt utökad serveringstid, max en timme (per dag) 1,1 % 500 kr

Tillfälligt utökad serveringsyta (per dag) 1,1 % 500 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, enstaka tidsperiod 2,9 % 1 300 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, enstaka tillfälle 1,9 % 800 kr



Tillsynsavgifter enligt alkohollagen
Tillsynsavgifter stadigvarande servering till allmänheten
Fast avgift beroende på verksamhet & rörlig avgift beroende på skötsamhet

Fast avgift Avgift

Restaurang med någon form av nöjesverksamhet eller över 20 %
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

Fast avgift, år ett (januari – juni) 1:a kvartalet 2:a kvartalet

Restaurang med någon form av nöjesverksamhet eller över 20 %
alkoholförsäljning/total omsättning

6 700 kr 5 200 kr

Större restaurang, 15-20 % alkoholförsäljning/total omsättning 6 700 kr 5 200 kr

Stor restaurang, 10-15 % alkoholförsäljning/total omsättning 5 200kr 4 300 kr

Medelstor restaurang, 7,5–10 % alkoholförsäljning/total omsättning 5 200 kr 4 300 kr

Liten restaurang, 5-7,5 % alkoholförsäljning/total omsättning 5 200 kr 4 300 kr

Mindre restaurang, 2,5-5 % alkoholförsäljning/total omsättning 2 900 kr 2 400 kr

Minsta formen av restaurang, 0-2,5 % alkoholförsäljning/total
omsättning

2 900 kr 2 400 kr

Fast avgift, år ett (juli – december) 3:e kvartalet 4:e kvartalet

Restaurang med någon form av nöjesverksamhet eller över 20 %
alkoholförsäljning/total omsättning

4 300 kr 2 900 kr

Större restaurang, 15-20 % alkoholförsäljning/total omsättning 4 300 kr 2 900 kr

Stor restaurang, 10-15 % alkoholförsäljning/total omsättning 2 900 kr 1 400 kr

Medelstor restaurang, 7,5–10 % alkoholförsäljning/total omsättning 2 900 kr 1 400 kr

Liten restaurang, 5-7,5 % alkoholförsäljning/total omsättning 2 900 kr 1 400 kr

Mindre restaurang, 2,5-5 % alkoholförsäljning 1 900 kr 1 000 kr

Minsta formen av restaurang, 0-2,5 % alkoholförsäljning/total
omsättning

1 900 kr 1 000 kr

Fast avgift, år två Start jan-juni Start juli-dec

Restaurang med någon form av nöjesverksamhet eller över 20 %
alkoholförsäljning/total omsättning

8 000 kr 6 000 kr

Större restaurang, 15-20 % alkoholförsäljning/total omsättning 8 000 kr 6 000 kr

Stor restaurang, 10-15 % alkoholförsäljning/total omsättning 6 000 kr 5 000 kr

Medelstor restaurang, 7,5–10 % alkoholförsäljning/total omsättning 6 000 kr 5 000 kr

Liten restaurang, 5-7,5 % alkoholförsäljning/total omsättning** 6 000 kr 5 000 kr

Mindre restaurang, 2,5-5 % alkoholförsäljning/total omsättning 3 000 kr 2 000 kr

Minsta formen av restaurang, 0-2,5 % alkoholförsäljning/total
omsättning*

3 000 kr 2 000 kr



*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.
**Restauranger vars totala omsättning inte uppgår till mer än 750 000 kronor men där
alkoholförsäljningen motsvarar mer än 20 % av den totala omsättningen ska alltid räknas som en liten
restaurang. Detsamma gäller om en restaurang vars totala omsättning inte uppgår till mer än 750 000
kronor har någon form av nöjesverksamhet, t.ex. trubadur.
Tillsynsavgifter stadigvarande servering till allmänheten

Rörlig avgift, från år ett och framåt Avgift

Då extra tillsynsbesök behövs 950 kr/timme

Sen serveringstid (efter 01:00) 1 000 kr

Sen serveringstid (efter 02:00) 2 000 kr

Ingen utbildning i AAS 2 500 kr

Öppnade tillsynsärenden (per gång) 1 500 kr

Rapporterad oordning & onykterhet (per gång) 500 kr

Brister vid tillsyn (per gång) 500 kr
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

Maximal tillsynsavgift per år 20 000 kronor.
Avgiften för extra tillsynsbesök tas ut per påbörjad timme.

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

Tillfällig servering till allmänheten

Fast avgift Avgift

Enstaka tidsperiod, 4 dagar – 3 månader 2 500 kr
Enstaka tillfälle, 1-3 dagar 1 000 kr

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.
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Riktlinjer och 

tillämpningsregler taxor – 

Bygg- och miljönämnden, 

bilaga 6.1 
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Bygg- och miljönämnden 

Tryck på respektive länk så kommer du till taxan. 

 

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen ( 2006:804) 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, bilaga 1 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, bilaga 2  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, bilaga 3 

Plan och bygglovstaxa inkl. kart- och mättaxa 

Taxa för kontroll enligt lagen om handel med receptfria läkemedel  

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare 
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Antagen av kommunfullmäktige 2017-xx-xx § xx, att gälla från 

och med 2018-01-01 

 

 

 

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 EG-bestämmelser 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 EG-bestämmelser 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. 
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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. 
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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 Riskmodulens 

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. 
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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.  

19.  
 

Avgift för extra offentlig kontroll 

20. 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 
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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.  

 

21. 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  

22. 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 

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.  
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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 
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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. 
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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. 
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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 2017-xx-xx § xx, att gälla från och med 

2018-01-01 
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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 5 h 
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kommunen föreskrivit 
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 
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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 från verksamhetsutövare om överhängande 

fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada 

uppstått 

Timavgift 
 

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 
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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 
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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 
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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 med tillhörande rörledningar om 
cisternen rymmer mer än 1m³ men högst 10m³ 

2 h 

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 1,5 h 
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anläggningar med mer än 10 kilo CFC, HCFC, Halon, 
HFC enligt köldmediekungörelsen  
 

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 
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Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2017-xx-xx § xx, att gälla från och med 

2018-01-01 

 

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, 
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13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive 

kycklingar upp till en veckas ålder, 

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För andra 

djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig 

sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 

kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet 

djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det 

lägsta antalet djur. 

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 
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    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 
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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. 
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    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 
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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 
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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.                                                                                                                                                                                                                                                               
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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 
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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. 
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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.                                                                                                      
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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 
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    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 
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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 
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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 
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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 
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 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 
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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,  
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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, 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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, 
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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. 



 

 

 

 58 

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 
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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, 
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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, 
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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 



 

 

 

 70 

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. 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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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Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2017-xx-xx § xx, att gälla från och med 

2018-01-01 

 

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. 
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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 

 

  



 

 

 

 86 

Riskbedömning 

Följande faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används: 

 

Faktor och bedömningsgrund 
Kolumn-

förflyttning 

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 prio-

riterade riskminskningsämnen 

1 

3.  Tilläggspoäng  

a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser 1 

b) Särskilt transportintensiv verksamhet eller använder ej 

förnybar energi 

1 

Summa riskpoäng  
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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 >25 campingenheter eller 1 
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annan form av boende i 

grupp (t.ex. logi för 

bärplockare o. dyl. 

stugor/lägenheter 

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 
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 Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx, § xx att gälla från den 1 januari 2018 

  

  

 

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.  

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)”. 
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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. 

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. 

  

 

 



 

 

 

 96 

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 

Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän 

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer 

på den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i 

fråga. Beslut om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda för-

troendevalda endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte 

delegeras, ligger beslutanderätten kvar hos den ansvariga kommunala nämnden. 

Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör 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 ske 

mot eventuell bygglovavgift 

Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa 
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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 (m
2
) = 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 m
2
 

Mycket enkla byggnader < 50 m
2
* 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.  

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda 

BTA + OPA. 
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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 

 

 

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 m
2
 

-  tillbyggnader oavsett byggnad, mindre än 50 m
2 

 

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.
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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 (m
2
) = BTA + OPA OF HF1 HF2 

Byggnader, anläggningar inkl. 

bygglovpliktiga 

komplementbyggnader 

   

Mycket enkla byggnader < 49 m
2
 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 

25 000-49 999 235 24 28 
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50 000-100 000 400 24 28 

Vindsinredning 

≤ 199 m
2
 

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 m
2
 2 17 13 

Komplementbyggnad, 

garage, carport, förråd (eget 

ärende) 

>50 m
2
 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 m
2
 3 14 10 

Tillkommande yta BTA 16-49 m
2
 4 17 15 

Tillkommande yta BTA 50-129 m
2
 6 17  28 

Tillkommande yta BTA 130-199 m
2
 8 17  28 

Tillkommande yta BTA 200-299 m
2
 10 17  28 

Tillkommande yta BTA 300-499 m
2
 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 m
2
 4 14 13 

Tillbyggnad växthus, 

lusthus m.m. oisolerat 

> 15 m
2
 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 m
2 

BTA 4 21 28 

Kolonistuga < 40 m
2
 2 14 15 

Nätstation/pumpstation, 

transformatorstation 

Oavsett storlek 4 14 13 

Växthus, lusthus och likn. 

oisolerat, väderskydd 

> 15 m
2 

men 

≤ 50 m
2
 

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 m
2 

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 m
2
 50 

Skärmtak ≥ 50 m
2
 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 

enbostadshus
2
 

 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    

 
                                                           

1
 Bygglov inklusive startbesked  

2
 Endast HF2 vid invändig installation 

*Exempel på vad som räknas som fasadändring; Byta eller ta upp ett fönster/dörr i fasaden, 

materialbyte, färgsättning. 
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Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = HF2 x mPBB x N 

 HF2 

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 
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Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 

Avgift = HF x mPBB x N x J 

Rivning HF 

< 50 m
2
 BTA  25 

50 - 250 m
2
 BTA 100 

>250 m
2
 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 land-

skapsbilden  

HF om stor 

påverkan på 

stads- eller 

landskapsbilden  

Liten skylt  

(om bygglovpliktig) 

< 2 kvm 20 40 

Stor skylt, stor vepa ≥ 20 m
2
  200 

Vepa ≥ 1 m
2
 men ≤ 20 

m
2
 

80 - 

Därutöver per skylt  10 10 

Skylt, skyltpelare, 

stadspelare 

2- 10 m
2
 60 - 

Ljusramp Ny/ny front - 100 

Ljusramp Utöver den första 20 - 

Ljusanordning vid 

idrottsplats eller likn.  

> 5 st - 100 

Byggskylt eller -vepa ≤ 15 m
2
 - 60 

Byggskylt eller -vepa ≥ 15 m
2
 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 m
2
 är avgiftsfri. Är 

skylten större än 15 m
2
 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 m
2
 6 24 28 

” 5 000-10 000 m
2
 8 24 28 

” ≥ 10 000 m
2
 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 m
2
 

7 17 15 

Marina 5 000-10 000 m
2
, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta 
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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 tid-

ersättning 

NKF Enkel 

nybyggnadskarta 

Kartan innehåller fastighetsgränser, 

höjder, befintliga byggnader, plan-

information och anslutningspunkter 

  

Enbostadshus/enstaka byggnad Oavsett 

tomtyta 

140 40 

Övriga byggnader; flerfamiljshus samt 

alla övriga byggnader och anlägg-

ningar. Tomtyta mindre eller lika med 1 

999 m
2
. 

140 40                                 

2 000-4 999 m
2
 200 100 

5 000-9 999 m
2
 275 125 

10 000-15 000 m
2
 350 150 

Tomtyta större än 15 000 m
2
 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 m
2
 140 60 

200-499 m
2 

 180 180 

500-999 m
2
 220 220 

1000-1 999 m
2
 260 260 

2 000-2 999 m
2
 300  300 

Större än 3000 m
2
 340  340 

Tillägg per punkt utöver 4 5 5 

Objekt större än 3 000 m
2
. 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 m
2
 (grovutstakning) 30 

50 - 200 m
2
 (finutstakning) 50 

>200 m
2
 (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 m
2
 

Lägeskontroll Mätningsfaktor (MF) 

1-199 m
2
 20 

200-499 m
2 

 25 

500-999 m
2
 30 

1000-1 999 m
2
 35 

2 000-2 999 m
2
 40 

Större än 3000 m
2
 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.  

Karta / ortofoto / flygbild på papper KF 

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm
2
)  

0 – 12  (A4 och A3) 4 

13 - 100 (A2-A0) 8 

> 100 (större än A0) 12 

Kommunkarta 5 

Adresskarta 5 

Tätortskarta 2 
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Antagen av kommunfullmäktige 2017-xx-xx § xx, att gälla från och med 2018-01-01 

 

 

 

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. 
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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.  
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Antagen av kommunfullmäktige 2017-xx-xx § xx, att gälla från och med 2018-01-01 

 

 

 

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.  
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Antagen av kommunfullmäktige 2017-xx-xx § xx, att gälla från och med 2018-01-01 

 

 

 

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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Bygg- och miljönämnd, bilaga 6 

Många av bygg- och miljönämndens taxor varierar från 

fall till fall varför inget enhetligt belopp kan visas.  

Hänvisning till respektive taxa. Bilaga 6.1 

Timtaxa för offentlig kontroll enlig livsmedelslagen  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt bilagor 1-3 

Plan- och bygglovtaxa med kart- och mättaxa 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare 

Taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
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 Ansökningsavgifter serveringstillstånd 2017 2017 2018 2018 

Kronor, PBB= prisbasbelopp, moms är inte aktuellt % av PBB Avgift % av PBB Avgift 

 Stadigvarande serveringstillstånd   

Till allmänheten (stadigvarande restaurang) 19,4 % 8 600  19,4 % 8 800 

Till slutet sällskap (festvånings- eller klubbrättighet) 17,1 % 7 600  17,1 % 7 800 

För cateringverksamhet till slutet sällskap (eget tillstånd) 17,1 % 7 600  17,1 % 7 800 

Särskilt tillstånd för provsmakning (vid tillverkningsställe) 17,1 % 7 600  17,1 % 7 800 

Gemensamt serveringsutrymme (stadigvarande) 5,9 % 2 600  5,9 % 2 700 

Utökade serveringstillstånd (stadigvarande serveringstillstånd finns)   

Utökad servering genom fler dryckesslag 1,5 % 700  1,5 % 700 

Utökad serveringstid 5,6 % 2 500  5,6 % 2 500 

Utökad serveringsyta (ombyggnad, uteservering m.m.) 5,6 % 2 500  5,6 % 2 500 

Ägarskifte med samma organisationsnummer 9,3 % 4 100  9,3 % 4 200 

Ändrad bolagsform 9,3 % 4 100  9,3 % 4 200 

Lägga till cateringverksamhet för slutet sällskap 9,3 % 4 100 9,3 % 4 200 

Tillfälliga serveringstillstånd   

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, enstaka tidsperiod 9,3 % 4 100 9,3 % 4 200 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, enstaka tillfälle 6,7 % 3 000 6,7 % 3 000 

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang, dag 1 

Per dag 2 och dag 3 på samma ansökan 
8,9 % 
0,4 % 

4 000 
200 

8,9 % 
0,4 % 

4 000 

200 

Tillfälligt tillstånd gemensamt serveringsutrymme 2,9 % 1 300 2,9 % 1 300 

Tillfälligt utökad serveringstid (per dag) 1,9 % 800 1,9 % 800 

Tillfälligt utökad serveringstid, max en timme (per dag) 1,1 % 500 1,1 % 500 

Tillfälligt utökad serveringsyta (per dag) 1,1 % 500 1,1 % 500 

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, enstaka tidsperiod 2,9 % 1 300 2,9 % 1 300 

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, enstaka tillfälle 1,9 % 800 1,9 % 800 
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Tillsynsavgifter enligt alkohollagen 2017 2017 2018 2018 

Tillsynsavgifter stadigvarande servering till allmänheten 
En fast avgift beroende på verksamhet & en rörlig avgift beroende på skötsamhet 

    

Fast avgift, kr (xx-xx%)=föregående taxa Avgift 2017  Avgift 2018  

Restaurang med någon form av nöjesverksamhet eller över 20 % 

alkoholförsäljning/total omsättning 11 700 

 

12 000  

Större restaurang, 15-20 % (10-20 %) alkoholförsäljning/total 

omsättning 8 700 

 

10 000  

Stor restaurang, 10-15 % alkoholförsäljning/total omsättning   9 000  

Medelstor restaurang, 7,5- 10 % (5-10 %) alkoholförsäljning/total 

omsättning 6 700 

 

8 000  

Liten restaurang, 5-7,5 % alkoholförsäljning/total omsättning**   6 000  

Mindre restaurang, 2,5-5 % (0-5 %) alkoholförsäljning/total omsättning 5 700  5 000  

Minsta formen av restaurang 0-2,5 % alkoholförsäljning/total 

omsättning*  

 

3 000  

Fast avgift, år ett (januari – juni) 1:a kvartalet 2:a kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 

Restaurang med någon form av nöjesverksamhet eller över 20 % 

alkoholförsäljning/total omsättning 5 850 4 600 6 700  5 200 

Större restaurang, 15-20 % (10-20 %) alkoholförsäljning/total 

omsättning 5 350 4 250 6 700 5 200 

Stor restaurang, 10-15 % alkoholförsäljning/total omsättning   5 200 4 300 

Medelstor restaurang, 7,5- 10 % (5-10 %) alkoholförsäljning/total 

omsättning 4 850 3 850 5 200 4 300 

Liten restaurang, 5-7,5 % alkoholförsäljning/total omsättning**   5 200 4 300 

Mindre restaurang, 2,5-5 % (0-5 %) alkoholförsäljning/total omsättning 3 850 3 100 2 900 2 400 

Minsta formen av restaurang 0-2,5 % alkoholförsäljning/total 

omsättning*   2 900 2 400 
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 Avgift 2017  Avgift 2018 
 

Fast avgift, år ett (juli – december) 3:e kvartalet 4:e kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 

Restaurang med någon form av nöjesverksamhet eller över 20 % 

alkoholförsäljning 2 500 1 250 4 300 2 900 

Större restaurang, 15-20 % (10-20 %) alkoholförsäljning/total 

omsättning 2 250 1 150 4 300 2 900 

Stor restaurang, 10-15 % alkoholförsäljning/total omsättning   2 900 1 400 

Medelstor restaurang, 7,5- 10 % (5-10 %) alkoholförsäljning/total 

omsättning 2 000 1 100 2 900 1 400 

Liten restaurang, 5-7,5 % alkoholförsäljning/total omsättning**   2 900 1 400 

Mindre restaurang, 2,5-5 % (0-5 %) alkoholförsäljning/total omsättning 1 500 750 1 900 1 000 

Minsta formen av restaurang 0-2,5 % alkoholförsäljning/total 

omsättning*   1 900 1 000 

Fast avgift, år två Avgift 2017  Avgift 2018  

   Start jan-juni Start juli- dec 

Restaurang med någon form av nöjesverksamhet eller över 20 % 

alkoholförsäljning 

7 700  8 000 6 000 

Större restaurang, 15-20 % (10-20 %) alkoholförsäljning/total 

omsättning 

6 200  8 000 6 000 

Stor restaurang, 10-15 % alkoholförsäljning/total omsättning   6 000 5 000 

Medelstor restaurang, 7,5- 10 % (5-10 %) alkoholförsäljning/total 

omsättning 

5 700  6 000 5 000 

Liten restaurang, 5-7,5 % alkoholförsäljning/total omsättning**   6 000 5 000 

Mindre restaurang, 2,5-5 % (0-5 %) alkoholförsäljning/total omsättning 4 700  3 000 2 000 

Minsta formen av restaurang 0-2,5 % alkoholförsäljning/total 

omsättning* 

  

3 000 2 000 
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**Restauranger vars totala omsättning inte uppgår till mer än 750 000 kronor men där alkoholförsäljningen motsvarar mer än 20 % av 

den totala omsättningen ska alltid räknas som en liten restaurang. Detsamma gäller om en restaurang vars totala omsättning inte 

uppgår till mer än 750 000 kronor har någon form av nöjesverksamhet, t.ex. trubadur. 

**Restauranger vars totala omsättning inte uppgår till mer än 750 000 kronor men där alkoholförsäljningen motsvarar mer än 20 % av 

den totala omsättningen ska alltid räknas som en liten restaurang. Detsamma gäller om en restaurang vars totala omsättning inte 

uppgår till mer än 750 000 kronor har någon form av nöjesverksamhet, t.ex. trubadur. 

Tillsynsavgifter stadigvarande servering till allmänheten 

Rörlig avgift, från år ett och framåt Avgift 2017  Avgift 2018  

Då extra tillsynsbesök behövs 850/timme  950/timme  

Sen serveringstid (efter 01:00) 1 000  oförändrad  

Sen serveringstid (efter 02:00) 2 000  oförändrad  

Ingen utbildning i AAS 2 500  oförändrad  

Öppnade tillsynsärenden (per gång) 1 500  oförändrad  

Rapporterad oordning & onykterhet (per gång) 500  oförändrad  

Brister vid tillsyn (per gång) 500  oförändrad  

Inte skickat in restaurangrapport i tid (påminnelse 1) 500  oförändrad  

Inte skickat in restaurangrapport i tid (påminnelse 2) 500  oförändrad  

Inte skickat in restaurangrapport senast den 1 maj 20 000  oförändrad  

 

Maximal tillsynsavgift per år 20 000 kronor.  

Avgiften för extra tillsynsbesök tas ut per påbörjad timme. 
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Tillfällig servering till allmänheten  

Fast avgift Avgift 2017 Avgift 2018 

Enstaka tidsperiod, 4 dagar – 3 månader 2 500 oförändrad 

Enstaka tillfälle, 1-3 dagar 1 000 oförändrad 

 

 

 

 
 

 

 

Folköl   

Fast avgift Avgift 2017 Avgift 2018 

Servering eller försäljning 850 950 

Både servering och försäljning 850 950 

Rörlig avgift Avgift 2017 Avgift 2018 

Då extra tillsyn eller andra åtgärder behövs 850/timme 950/timme 

Den rörliga avgiften för folköl tas ut per påbörjad timme.   

 

 

Stadigvarande servering till slutet sällskap   

Fast avgift Avgift 2017 Avgift 2018 

Servering till slutet sällskap 1 000 oförändrad 

Cateringverksamhet till slutet sällskap 1 000 oförändrad 

Särskilt tillstånd för provsmakning på tillverkningsställe 1 000 oförändrad 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Fritidsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-08-29     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Fn §44 Dnr: FN.2017.35  043 

 

Taxor 2018 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med budgetarbetet inför 2018 ska nämndens taxor gås genom. 

Fritidskontoret har gjort en översyn av befintliga taxor och funnit att det inte 

föreligger något behov av ändringar av de taxor som antogs av fritidsnämnden 

den 25 augusti 2016 (FN § 61). 

 

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att anta förslaget till 

taxor för 2018, som är oförändrat sedan tidigare taxor. 

 

Beslutsunderlag 

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 8 augusti 2017 

Förslag till taxor 2018 - fritidsnämnden  

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att anta förslag till taxor 2018 för fritidsnämnden, 

 

att taxorna börjar att gälla fr.o.m. den 1 januari 2018, samt 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till taxesammanställning 2017. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Fritidsnämnd, bilaga 3 Taxa 2017 

exkl. moms 

Taxa 2017 

inkl. moms 

Taxa 2018 

exkl. moms 

Taxa 2018 inkl. 

moms 

   

  

Simhallar och tempererade utomhusbad 
  

  

TAXA: 

  

  

Bad, vuxen 40,00 40,00 Oförändrad Oförändrad 

Bad, ungdom 9-19 år 20,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Bad, barn under 9 år i vuxens sällskap 0,00 0,00 Oförändrad Oförändrad 

Bad, över 65+6 30,00 30,00 Oförändrad Oförändrad 

Bad, familj 1(2 vuxna + 3 barn alternativ 1 vuxen + 4 barn) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

10-kort bad, vuxen  350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

10-kort bad, ungdom 9-19 år  150,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 

10-kort, över 65+ 6 275,00 275,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Årskort, vuxen 1 200,00 1 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, ungdom 9-19 år 500,00 500,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, 65+6 900,00 900,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, familj 1 1 800,00 1 800,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Kursavgift, vuxen 4 (per kurs) 700,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Kursavgift, barn 4 (per kurs) (från 5 år – momsfritt) 360,00/450,00 360,00/450,00 Oförändrad Oförändrad 

Kursavgift, babysim 2 (per kurs) 480,00 600,00 Oförändrad Oförändrad 

Kursavgift, babysim "drop in" 2 (per tillfälle) 60,00 75,00 Oförändrad Oförändrad 
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Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 

inkl moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

Bastubad 20,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

Psolarie (per tillfälle) 16,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Uthyrning, flytväst (första dygnet) 16,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Uthyrning flytväst, dygn 2-3 8,00 10,00 Oförändrad Oförändrad 

     

Lokal bidragsberättigad förening     

Stor bassäng, måndag-torsdag (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Stor bassäng, fredag-söndag (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Liten bassäng, måndag-torsdag (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Liten bassäng, fredag-söndag (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Övriga 3     

25-metersbana (per timme) 125,00 125,00 Oförändrad Oförändrad 

50-metersbana (per timme) 160,00 160,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislebadet (per timme) 850,00 850,00 Oförändrad Oförändrad 

   

  

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, dock minst 750 kr 

om inte annat avtalats. 

  

  

   

  
1 Familj 2 vuxna o 3 barn/ungdomar alternativ 1vuxen o 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     
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Hälsolyftet (inkl. bad) 

Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 

inkl moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

TAXA: 

  

  

Årskort, vuxen 2 200,00 2 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort ungdom 16-19 år 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

65+ 4 900,00  900,00  Oförändrad Oförändrad 

 

    

Halvårskort, vuxen 1 400,00 1 400,00 Oförändrad Oförändrad 

Halvårskort, ungdom 16-19 år 900,00 900,00 Oförändrad Oförändrad 

65+ 4 550,00 550,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Sommarkort, studerande 5 200,00 200,00 Oförändrad Oförändrad 

   

  

     

   

  
4 gäller måndag-fredag 7.00-14.00, samt lördag-söndag i enlighet med anläggningens 

öpptettider, bad ingår ej och 65+gäller ålderspensionär 

  

  
5 gäller vid uppvisande av giltigt Mecenatkort (digitalt) 
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Idrottshallar/planer 
Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 

inkl moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

TAXA: 

  

  

Lokal bidragsberättigad förening 

  

  

Stor hall, måndag-torsdag (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Stor hall, fredag-söndag (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall, måndag-torsdag (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall, fredag-söndag (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum (per timme) 30,00 30,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum, måndag-torsdag (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum, fredag-söndag (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum, måndag-torsdag (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum, fredag-söndag (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

   

  

Övriga 1 

  

  

Stor hall (per timme) 200,00 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum (per timme) 110,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum, delat nyttjande (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum 55,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum 110,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

     

   

  

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, dock minst 750 kr 

om inte annat avtalas. 

  

  
1 Icke bidragsberättigad förening, privatpersoner och företag 
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Lägerlogi/Stugor 
Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 

inkl moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

TAXA:           

Lägerlogi Gisle sportcenter/person och påbörjat dygn 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Stugor Gise Stugby (per natt) 580,00 650,00 Oförändrad Oförändrad 

Stugor Gisle Stugby (per vecka) 1 785,00 2 000,00 Oförändrad Oförändrad 

Stugor Gisle Stugby (per månad) 5 357,00 6 000,00 Oförändrad Oförändrad 

Slutstädning, Gisle Stugby 320,00 400,00 Oförändrad Oförändrad 

     

Bowling     

TAXA:         

Övriga 1     

Per bana, per timme (måndag-fredag till kl. 17.00) inkl. skor 140,00 140,00 112,00 140,00 

Per bana, per timme (måndag-fredag efter kl. 17.00 samt lördag-söndag) inkl. skor 200,00 200,00 160,00 200,00 

Pensionär, per bana, per timme (måndag-fredag till kl 17.00) inkl. skor 100,00 100,00 80,00 100,00 

Skolungdom, per bana/timme (måndag-fredag (fram till klockan 17.00) inkl. skor 100,00 100,00 80,00 100,00 

Årskort 1 500,00 1 500,00 1 200,00 1 500,00 

     

Lokalbidragsberättigad förening     

Per bana, måndag-torsdag (per timme) 64,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Per bana, fredag-söndag (per timme) 28,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

     

     

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, dock minst 750 kr 

om inte annat avtalas.     
1 Icke bidragsberättigad förening, privatpersoner och företag     
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Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 

inkl moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

Bowling barnkalas     

Bowlinghallen en timme bowlingspel (minst tre barn/bana), samt:     

Alt 1 (per barn) korv med bröd, saft och glass 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

     

     

Badkalas Entré Gislebadet, samt:     

Alt 1 (per barn), bulle, saft och glass 40,00 45,00 Oförändrad Oförändrad 

Alt 2 (per barn), korv med bröd, saft och glass 45,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Alt 3 (per barn), 1/4 pizza, dricka och glass 62,50 70,00 Oförändrad Oförändrad 

Serveringstillägg (vid alt 3 per barn) 4,00 5,00 Oförändrad Oförändrad 
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Ishallen 
Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 

inkl moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

TAXA: 

  

  

Lokal bidragsberättigad förening 

  

  

Hel hall, måndag-torsdag (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Hel hall, fredag-söndag (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

 

 

 

  

Övriga  

 

  

Hel hall, utomstående förening (per timme) 750,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 

Hel hall, lokalt korplag 6 (per timme) 375,00 375,00 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:  

 

  

Lokalbidragsberättigad förening  

 

  

Gräsplan, måndag-torsdag (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Gräsplan, fredag-söndag (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 7 250,00 250,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 7 400,00 400,00 Oförändrad Oförändrad 

 

 

 

  

Övriga 1  

 

  

Gräsplan 220,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 7 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 
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Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 

inkl moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

Konstgräsplan, 11-manna 7 600,00 600,00 Oförändrad Oförändrad 

 

  

  

Maskin- och redskapsuthyrning (per dygn) 

  

  

Torvskärare 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridare 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Dressnät 44,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

Markluftare 1 88,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

Markluftare 2 132,00 165,00 Oförändrad Oförändrad 

Resultatklocka 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Högtalare 44,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Maskinuthyrning inkl. personal     

Gödsling (per plan) 280,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

"Geniet" (per plan) 1 600,00 2 000,00 Oförändrad Oförändrad 

Luftning (per plan) 560,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridning (per plan) 560,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridning + lastare (per plan) 1 120,00 1 400,00 Oförändrad Oförändrad 

Gräsklippare (per timme) 296,00 370,00 Oförändrad Oförändrad 

Traktor (per timme) 280,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Övriga arbeten (per man och timme) 232,00 290,00 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 
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GGVV-taxa 
Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 

inkl moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

TAXA: 

  

  

Simhall, 25-metersbana (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Simhall, 50-metersbana (per timme) 130,00 130,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Sporthall, stor hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Sporthall, halv/liten hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Bowling, per bana (per timme) 80,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

     

Ishall, hel hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Gräsplan måndag-söndag (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 1 (per timme) 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 1 (per timme) 600,00 600,00 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. 
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Föreningslokaler som hyrs på årsbasis 
Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 

inkl moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

TAXA: 

  

  

Anderstorp 

  

  

Gymnastikföreningen Gnistan 18 500,00 18 500,00 Oförändrad Oförändrad 

Anderstorps Skytteklubb 8 000,00 8 000,00 Oförändrad Oförändrad 

 

 

 

  

Broaryd  

 

  

Broaryds GoIF 3 300,00 3 300,00 Oförändrad Oförändrad 

 

 

 

  

Reftele (Rönneljung)  

 

  

Reftele Gymnastik- och idrottsförening  

 

  

- tillgång till klubblokal 5 600,00 5 600,00 Oförändrad Oförändrad 

- tillgång till tvättmaskiner m.m. 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

 

 

 

  

Gislaved  

 

  

Gislaveds Skytteklubb 9 600,00 9 600,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Storband 4 200,00 4 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Sportdykarklubb 3 700,00 3 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Skridskoklubb  

 

  

- kanslilokal i Gislerinken 7 800,00 7 800,00 Oförändrad Oförändrad 

- användande av tvättmaskiner 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

- cafeteria med bredvidutrymmen 0,00 0,00 Oförändrad Oförändrad 

Furutopp 18 000,00 18 000,00 Oförändrad Oförändrad 
Furutopps hyra fördelas med en tredjedel till Sällskapet Länkarna, en tredjedel till Västbo 

Reumatikerförening och en tredjedel till övriga handikappföreningar.  

 

  
 



 

  

Fritidsnämnd 
Förslag taxa 

2017 exkl. 

moms 

Förslag taxa 

2017 inkl. 

moms 

Förslag taxa 

2018 exkl. 

moms 

Förslag taxa 

2018 inkl. 

moms 

   

  

Simhallar och tempererade utomhusbad 
  

  

TAXA: 

  

  

Bad, vuxen 40,00 40,00 Oförändrad Oförändrad 

Bad, ungdom 9-19 år 20,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Bad, barn under 9 år i vuxens sällskap 0,00 0,00 Oförändrad Oförändrad 

Bad, över 65+6 30,00 30,00 Oförändrad Oförändrad 

Bad, familj 1(2 vuxna + 3 barn alternativ 1 vuxen + 4 barn) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

10-kort bad, vuxen  350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

10-kort bad, ungdom 9-19 år  150,00 150,00 Oförändrad Oförändrad 

10-kort, över 65+ 6 275,00 275,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Årskort, vuxen 1 200,00 1 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, ungdom 9-19 år 500,00 500,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, 65+6 900,00 900,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort, familj 1 1 800,00 1 800,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Kursavgift, vuxen 4 (per kurs) 700,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Kursavgift, barn 4 (per kurs) (från 5 år – momsfritt) 360,00/450,00 360,00/450,00 Oförändrad Oförändrad 

Kursavgift, babysim 2 (per kurs) 480,00 600,00 Oförändrad Oförändrad 

Kursavgift, babysim "drop in" 2 (per tillfälle) 60,00 75,00 Oförändrad Oförändrad 

     

Bastubad 20,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 



 

  

Psolarie (per tillfälle) 16,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Uthyrning, flytväst (första dygnet) 16,00 20,00 Oförändrad Oförändrad 

Uthyrning flytväst, dygn 2-3 8,00 10,00 Oförändrad Oförändrad 

     

Lokal bidragsberättigad förening     

Stor bassäng, måndag-torsdag (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Stor bassäng, fredag-söndag (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Liten bassäng, måndag-torsdag (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Liten bassäng, fredag-söndag (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Övriga 3     

25-metersbana (per timme) 125,00 125,00 Oförändrad Oförändrad 

50-metersbana (per timme) 160,00 160,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislebadet (per timme) 850,00 850,00 Oförändrad Oförändrad 

   

  

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, dock minst 750 kr 

om inte annat avtalats. 

  

  

   

  
1 Familj 2 vuxna o 3 barn/ungdomar alternativ 1vuxen o 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     



 

  

Hälsolyftet (inkl. bad) 
  

  

TAXA: 

  

  

Årskort, vuxen 2 200,00 2 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Årskort ungdom 16-19 år 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

65+ 4 900,00  900,00  Oförändrad Oförändrad 

 

    

Halvårskort, vuxen 1 400,00 1 400,00 Oförändrad Oförändrad 

Halvårskort, ungdom 16-19 år 900,00 900,00 Oförändrad Oförändrad 

65+ 4 550,00 550,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Sommarkort, studerande 5 200,00 200,00 Oförändrad Oförändrad 

   

  

     

   

  
4 gäller måndag-fredag 7.00-14.00, samt lördag-söndag i enlighet med 

anläggningsöpptettider, 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) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Stor hall, fredag-söndag (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall, måndag-torsdag (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall, fredag-söndag (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum (per timme) 30,00 30,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum, måndag-torsdag (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum, fredag-söndag (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum, måndag-torsdag (per timme) 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum, fredag-söndag (per timme) 25,00 25,00 Oförändrad Oförändrad 

   

  

Övriga 1 

  

  

Stor hall (per timme) 200,00 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum (per timme) 110,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum, delat nyttjande (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum 55,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum 110,00 110,00 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 50,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Stugor Gise Stugby (per natt) 580,00 650,00 580,00 650,00 

Stugor Gisle Stugby (per vecka) 1 785,00 2 000,00 1 785,00 2 000,00 

Stugor Gisle Stugby (per månad) 5 357,00 6 000,00 5 357,00 6 000,00 

Slutstädning, Gisle Stugby 320,00 400,00 320,00 400,00 

     

Bowling     

TAXA:         

Övriga 1     

Per bana, per timme (måndag-fredag till kl. 17.00) inkl. skor 140,00 140,00 112,00 140,00 

Per bana, per timme (måndag-fredag efter kl. 17.00 samt lördag-söndag) inkl. skor 200,00 200,00 160,00 200,00 

Pensionär, per bana, per timme (måndag-fredag till kl 17.00) inkl. skor 100,00 100,00 80,00 100,00 

Skolungdom, per bana/timme (måndag-fredag (fram till klockan 17.00) inkl. skor 100,00 100,00 80,00 100,00 

Årskort 1 500,00 1 500,00 1 200,00 1 500,00 

     

Lokal bidragsberättigad förening     

Per bana, måndag-torsdag (per timme) 64,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Per bana, fredag-söndag (per timme) 28,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

     

Vid publikarrangemang debiteras 30 % av bruttointäkterna, dock minst 750 kr 

om inte annat avtalas.     
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 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

     

     

Badkalas Entré Gislebadet, samt:     

Alt 1 (per barn), bulle, saft och glass 40,00 45,00 Oförändrad Oförändrad 

Alt 2 (per barn), korv med bröd, saft och glass 45,00 50,00 Oförändrad Oförändrad 

Alt 3 (per barn), 1/4 pizza, dricka och glass 62,50 70,00 Oförändrad Oförändrad 

Serveringstillägg (vid alt 3 per barn) 4,00 5,00 Oförändrad Oförändrad 

     



Ishallen 
  

  

TAXA: 

  

  

Lokal bidragsberättigad förening 

  

  

Hel hall, måndag-torsdag (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Hel hall, fredag-söndag (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

 

 

 

  

Övriga  

 

  

Hel hall, utomstående förening (per timme) 750,00 750,00 Oförändrad Oförändrad 

Hel hall, lokalt korplag 6 (per timme) 375,00 375,00 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:  

 

  

Lokalbidragsberättigad förening  

 

  

Gräsplan, måndag-torsdag (per timme) 80,00 80,00 Oförändrad Oförändrad 

Gräsplan, fredag-söndag (per timme) 35,00 35,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 7 250,00 250,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 7 400,00 400,00 Oförändrad Oförändrad 

 

 

 

  

Övriga 1  

 

  

Gräsplan 220,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 7 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 7 600,00 600,00 Oförändrad Oförändrad 

 

  

  



  Maskin- och redskapsuthyrning (per dygn) 

  

  

Torvskärare 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridare 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Dressnät 44,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

Markluftare 1 88,00 110,00 Oförändrad Oförändrad 

Markluftare 2 132,00 165,00 Oförändrad Oförändrad 

Resultatklocka 176,00 220,00 Oförändrad Oförändrad 

Högtalare 44,00 55,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Maskinuthyrning inkl. personal     

Gödsling (per plan) 280,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

"Geniet" (per plan) 1 600,00 2 000,00 Oförändrad Oförändrad 

Luftning (per plan) 560,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridning (per plan) 560,00 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Sandspridning + lastare (per plan) 1 120,00 1 400,00 Oförändrad Oförändrad 

Gräsklippare (per timme) 296,00 370,00 Oförändrad Oförändrad 

Traktor (per timme) 280,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Övriga arbeten (per man och timme) 232,00 290,00 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 

  

  



  GGVV-taxa 
  

  

TAXA: 

  

  

Simhall, 25-metersbana (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Simhall, 50-metersbana (per timme) 130,00 130,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Sporthall, stor hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Sporthall, halv/liten hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Bowling,  per bana (per timme) 80,00 100,00 Ny taxa Ny taxa 

     

Ishall, hel hall (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

 

    

Gräsplan måndag-söndag (per timme) 100,00 100,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 1 (per timme) 350,00 350,00 Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 1 (per timme) 600,00 600,00 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. 

  

  

   

  



Föreningslokaler som hyrs på årsbasis 
  

  

TAXA: 

  

  

Anderstorp 

  

  

Gymnastikföreningen Gnistan 18 500,00 18 500,00 Oförändrad Oförändrad 

Anderstorps Skytteklubb 8 000,00 8 000,00 Oförändrad Oförändrad 

 

 

 

  

Broaryd  

 

  

Broaryds GoIF 3 300,00 3 300,00 Oförändrad Oförändrad 

 

 

 

  

Reftele (Rönneljung)  

 

  

Reftele Gymnastik- och idrottsförening  

 

  

- tillgång till klubblokal 5 600,00 5 600,00 Oförändrad Oförändrad 

- tillgång till tvättmaskiner m.m. 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

 

 

 

  

Gislaved  

 

  

Gislaveds Skytteklubb 9 600,00 9 600,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Storband 4 200,00 4 200,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Sportdykarklubb 3 700,00 3 700,00 Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Skridskoklubb  

 

  

- kanslilokal i Gislerinken 7 800,00 7 800,00 Oförändrad Oförändrad 

- användande av tvättmaskiner 1 500,00 1 500,00 Oförändrad Oförändrad 

- cafeteria med bredvidutrymmen 0,00 0,00 Oförändrad Oförändrad 

Furutopp 18 000,00 18 000,00 Oförändrad Oförändrad 
Furutopps hyra fördelas med en tredjedel till Sällskapet Länkarna, en tredjedel till Västbo 

Reumatikerförening och en tredjedel till övriga handikappföreningar.  

 

  
 



GISLA VEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden 

Kn §19 

Taxor 2018 

Ärendebeskrivning 

Sammanträdesdatum 
2017-08-28 

Dnr: KN.20 17.23 

Sida 
3(7) 

Med hänvisning till Barnkonventionen har kulturnämnden satt upp målet att 
inga deltagaravgifter i Gislaveds dansstudio och Scenverkstan ska överstiga 150 
kr per termin från och med 2018. Övrig verksamhet som vänder sig till barn 
och ungdomar i kulturförvaltningen är avgiftsfri. 

Förvaltningen föreslår att deltagaravgifterna i Gislaveds dansstudio och 
Scenverkstan ska vara 150 krltermin, därav sänks även syskon- och 
mängdrabatten. 

Beslutsunderlag 
Förslag på taxor kulturnämnd 2018 

Kulturnämnden beslutar 

att anta förslaget till taxor 2018 för kulturnämnden, samt 

att översända förslaget på taxor till kommunfullmäktige. 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

Utdra~sbestyrkande 



Kulturnämnd 
Förslag taxa 
2017 exkl 
moms 

Fastställd taxa 
2017 inkl 
moms 

Förslag taxa 
2018 exkl 
moms 

Förslag taxa 
2018 inkl 
moms 

per termin       

Teatergrupper      

TAXA:      

Dramalek 220 220 150 Ingen moms 

Teater steg I 220 220 150 Ingen moms 

Teater steg II 220 220 150 Ingen moms 

Teater steg III 220 220 150 Ingen moms 

Improvisation 13  220 220 150 Ingen moms 

      

Dansgrupper     

TAXA:     

12 x 45 min 220 220 150 Ingen moms 

12 x 60 min 220 220 150 Ingen moms 

12 x 75 min 380 380 150 Ingen moms 

  
 

    

Syskonrabatt 

 
    

1:a barnet betalar fullt pris  

 
    

2:a barnet och fler får 50 kr i rabatt per barn. 

 
    

     

     

Mängdrabatt för deltagande i mer än en dansgrupp     

Vid deltagande i två grupper utgår 50 kr i rabatt på den sammanlagda 
avgiften.   

  

     

Vid deltagande i tre grupper eller fler utgår 100 kr rabatt på den 
sammanlagda avgiften.   
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Kommunstyrelsen, bilaga 1 
Taxa 2017 exkl 

moms 
Taxa 2017 inkl 

moms 
Taxa 2018 
exkl moms 

Taxa 2018 inkl 
moms 

TAXA: Vigsel KF §     

  

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 Oförändrat Oförändrat 

En administrativ avgift tas ut om ingen i paret är folkbokförd i Gislaveds 
kommun 

500 kr 500 kr Oförändrat Oförändrat 

Om vigselförrättaren tjänstgör för annan vigselförrättare i grannkommun avgiftsfri avgiftsfri  Oförändrat Oförändrat 

 Kontorsservice/Vaktmästeriet     

  

TAXA:Kopieringstaxa KF§  
  

  

Avgift för kopior av allmänna handlingar och referensmaterial 

Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 

50 kr. Över 10 

sidor, 2 kr/sida. 

Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 

50 kr. Över 10 

sidor, 2 kr/sida. 

Oförändrat Oförändrat 

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. 
Oförändrat Oförändrat 

Datautskrifter från kommunens webbplatser och databaser 

Sida 1-9, ingen 
avgift. Sida 10, 50 
kr. Över 10 sidor, 
2 kr/sida. 

Sida 1-9, ingen 
avgift. Sida 10, 50 
kr. Över 10 sidor, 
2 kr/sida. 

Oförändrat Oförändrat 

Datautskrifter från andra webbplatser 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 

2 kr per sida från 

och med första 

sidan. 
Oförändrat Oförändrat 
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Taxa 2017 exkl 

moms 

Taxa 2017 inkl 

moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

Kopiering/utskrifter i färg, A4 

4 kr per sida från 
och med första 
sidan. 

4 kr per sida från 
och med första 
sidan. Oförändrat Oförändrat 

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. 
Oförändrat Oförändrat 

Avgiften för avskrifter av allmän handling 
  

Ny taxa  
125 kr per 
påbörjad 
fjärdedels 
arbetstimme 
och 2 kronor 
för varje 
framställd 
kopia, dock 
lägst 50 
kronor. 

 
Ny taxa  
125 kr per 
påbörjad 
fjärdedels 
arbetstimme 
och 2 kronor 
för varje 
framställd 
kopia, dock 
lägst 50 
kronor. 

Kopia av videobandsupptagning 
  

Ny taxa  
600 kr/band 

Ny taxa  
600 kr/band 

Kopia av ljudbandsupptagning 
  

Ny taxa  
120 kr/band 

Ny taxa  
120 kr/band 

Kopiering av USB  
  

Ny taxa  
125 kr/usb 

Ny taxa  
125 kr/usb 

Avskrift eller utskrift av ljudbandsupptagning 
  

Ny taxa  
125 kr per 
påbörjad 
fjärdedels 
arbetstimme 

Ny taxa  
125 kr per 
påbörjad 
fjärdedels 
arbetstimme 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-08-30 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §229 Dnr: KS.2017.166

Taxa för kopiering

Ärendebeskrivning
Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en
kommun eller en myndighet. Om den som begär ut en handling däremot
önskar en kopia på handlingen har kommunen rätt att ta ut en avgift. Taxan
utgår ifrån avgifterna i avgiftsförordningen (SFS 1992:191).

Kommunstyrelseförvaltningen har reviderat nu gällande kopieringsavgift i
Gislaveds kommun och föreslår att nytt förslag till kopieringsavgift för allmänna
handlingar antas. Revideringen av taxan tydliggör undantag från taxan och
innebär ingen höjning eller sänkning vad gäller avgiftsuttag, dock ett tillägg för
kostnad gällande ljud och bild samt avskrift. Dessa typer av avgifter framgår av
avgiftsförordningen.

Enligt gällande och föreslagna taxa är avgiften för handlingar på tio sidor 50
kronor och två kronor per sida för varje följande sida. För färg eller A4 är
dock taxan från 4 kr per sida. Föreslagen taxa för avskrifter av allmän handling
är 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme och 2 kronor för varje
framställd kopia, dock lägst 50 kronor. Med avskrift menas att tjänsteman
skriver av hela eller delar av allmän handling och lämnar ut avskriften,
exempelvis betyg.

Kopieringstaxan gäller för hela kommunen.

Beslutsunderlag
Kopieringstaxa för allmänna handlingar daterad den 10 juli 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2017
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 16 augusti 2017, § 21

Kommunstyrelsen beslutar

att anta kopieringstaxa för allmänna handlingar daterad den 10 juli 2017,
samt

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att införa taxan i kommunens
taxesammanställning inför beslut i kommunfullmäktige den 30 november
2017.

Expedieras till:
Ekonomiavdelningen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-08-30 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §230 Dnr: KS.2017.165

Taxa för borgerlig vigsel

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner ska tillhandahålla service till sina invånare om möjligheter
till borgerlig vigsel, vilket också erbjuds i Gislaveds kommun.

Gislaveds kommun tar ingen avgift av de som viger sig. Många kommuner tar
dock ut en administrativ avgift för vigsel, särskilt om ingen i paret är
folkbokförd i kommunen. Kommunen har också rätt att ta ut ersättning för
vigselförrättarens resor om vigsel sker på annan plats än vigselförrättarens
tjänstelokal, som i Gislaveds kommun är kommunhuset. Gislaveds kommun
har inte tagit ut någon avgift eller ersättning för resekostnader så länge vigsel
sker inom kommunens gränser.

Med bakgrund av ovanstående föreslås att vigsel i Gislaveds kommun ska vara
helt avgiftsfri om någon i paret är folkbokförd i kommunen, men att ersättning
för resekostnader tas ut om vigselceremonin sker utanför Gislaveds kommuns
gränser, oavsett folkbokföring. En administrativ avgift för vigsel tas ut om
500 kr om ingen i paret är folkbokförd i Gislaveds kommun.

Beslutsunderlag
Taxa för borglig vigsel daterad den 7 juli 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2017
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 16 augusti 2017, § 20

Kommunstyrelsen beslutar

att anta taxa för vigsel daterad den 7 juli 2017, samt

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att införa taxan i kommunens
taxesammanställning inför beslut i kommunfullmäktige den 30 november
2017.

Expedieras till:
Ekonomiavdelningen



Koperingstaxa
Förslag taxa 2017

exkl. moms
Förslag taxa 2017

inkl. moms

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.

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.

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.

Datautskrifter från andra webbplatser

2 kr per sida från och

med första sidan.

2 kr per sida från

och med första

sidan.

Kopiering/utskrifter i färg, A4
4 kr per sida från och
med första sidan.

4 kr per sida från
och med första
sidan.

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.

Avgiften för avskrifter av allmän handling

125 kr per påbörjad

fjärdedels

arbetstimme och

2 kronor för varje

framställd kopia, dock

lägst 50 kronor.

125 kr per påbörjad

fjärdedels

arbetstimme och

2 kronor för varje

framställd kopia,

dock lägst 50

kronor.



Kopia av videobandsupptagning
600 kr/band 600 kr/band

Kopia av ljudbandsupptagning
120 kr/band 120 kr/band

USB
125 kr 125 kr

Avskrift eller utskrift av ljudbandsupptagning

125 kr per påbörjad

fjärdedels

arbetstimme

125 kr per påbörjad

fjärdedels

arbetstimme



Taxa för Borglig vigsel daterad den juli 2017

KS.2017.165

Kommunstyrelsen
Förslag taxa 2017

exkl. moms
Förslag taxa 2017

inkl. moms

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

En administrativ avgift tas ut om ingen i paret är folkbokförd i Gislaveds kommun 500 kr 500 kr

Om vigselförrättaren tjänstgör för annan vigselförrättare i grannkommun avgiftsfri avgiftsfri



Kulturnämnd, bilaga 5 Taxa 2017 
exkl moms 

Taxa 2017 
inkl moms 

Taxa 2018 
exkl moms 

Taxa 2018 
inkl moms 

per termin, kr       

Teatergrupper      

TAXA:      

Dramalek 220 220 150 150 

Teater steg I 220 220 150 150 

Teater steg II 220 220 150 150 

Teater steg III 220 220 150 150 

Improvisation 13  220 220 150 150 

      

Dansgrupper     

TAXA:     

12 x 45 min 220 220 150 150 

12 x 60 min 220 220 150 150 

12 x 75 min 380 380 150 150 

  
 

    

Syskonrabatt 

 
    

1:a barnet betalar fullt pris  

 
    

2:a barnet  och fler får 50 kr i rabatt per barn  

 
    

     

     

Mängdrabatt för deltagande i mer än en dansgrupp     

Vid deltagande i två grupper utgår 50 kr i rabatt på den sammanlagda 
avgiften.   

  

     

Vid deltagande i tre grupper eller fler utgår 100 kr rabatt på den 
sammanlagda avgiften.   
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VARFÖR 

- bakgrund och motivering till omarbetningen – 

BAKGRUND 

Vattentjänstlagen säger att kommunen ska ha en va-taxa och att det av den ska framgå hur va-

avgifterna beräknas och vilka belopp som gäller1. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de 

kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen, och fördelningen av 

avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som är skäligt och rättvist. 

Va-taxan har två avgiftstyper; anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en 

engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna en allmän va-anläggning. Brukningsavgift är en 

periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra 

nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av en anläggningsavgift. 

Anläggningsavgiftens storlek ska bestämmas så att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad 

som motsvarar fastighetens andel av kostnaden för att ordna va-anläggningen.  

Brukningsavgiften utgörs av fasta och rörliga avgifter. Va-verksamhetens kostnader är även de både 

fasta och rörliga. Vanligen är 80-90 % av kostnaderna fasta, dvs. de är oberoende av förändringar i 

producerad vattenmängd och behandlad spillvattenmängd. En brukningstaxa med en större fast del 

blir därför mer stabil i relation till va-verksamhetens kostnader. 

ANLÄGGNINGSAVGIFT 

Intäkterna från anläggningsavgifterna jämfört med kommunens kostnader för va-utbyggnad kan 

redovisas som täckningsgrad. Om intäkterna är lika stora som kostnaderna är täckningsgraden 100 % 

Täckningsgraden i Gislaveds kommun med nuvarande va-taxa är i genomsnitt 44 %. 

Denna siffra är uträknad utifrån genomförda projekt de senaste fem åren och planerade projekt ca 

fem år framåt. Att anläggningsavgifterna inte täcker kommunens kostnader för va-utbyggnad skapar 

orättvisa inom va-kollektivet. Det innebär att redan anslutna va-abonnenter får bära kostnader för 

nyanslutningar via sina brukningsavgifter. 

Det är dock inte nödvändigt att anläggningsavgiften täcker hela normalkostnaden för nya anslutningar, 

dvs att täckningsgraden blir 100 %. I och med att nyutbyggnad är en så pass liten del av Gislaveds va-

verksamhets totala omsättning påverkar bristen i täckningsgrad redan anslutna abonnenter i 

begränsad omfattning. 

BRUKNINGSAVGIFT 

Det framhålls ibland att en rörlig kubikmeteravgift fungerar som ett incitament till lägre 

vattenförbrukning men det har inte kunnat bevisas genom studier. En orsak till detta kan vara att 

vatten är så billigt i Sverige att en minskad förbrukning inte ger så stor ekonomisk besparing. En familj 

med fyra personer i Gislaveds kommun som minskar sin vattenförbrukning med 10 % skulle spara 

cirka 40 kr/månad utifrån nuvarande va-taxa.2 

                                                
1 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, §34  
2 Svenskt Vatten, 2017, elektronisk: http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/dricksvattenfakta/ och 

Gislaveds kommuns va-taxa 2017, antagen av kommunfullmäktige 2016-11-17 

http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/dricksvattenfakta/
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Intäkterna från nuvarande va-taxa i Gislaved består till 37 % av fasta avgifter och till 63 % av rörliga 

avgifter. Eftersom va-verksamhetens kostnader påverkas väldigt lite av minskade levererade volymer 

medan en stor rörlig del i taxan gör att intäkterna påverkas betydligt mer så kan kommunen behöva 

höja kubikmeteravgiften vid minskade volymer för att täcka nödvändiga kostnader. Detta minskar i sig 

den rörliga taxans funktion som incitament till minskad vattenförbrukning. 

HUR 

- sammanfattning av föreslagna förändringar – 

ANLÄGGNINGSAVGIFT 

Anläggningsavgifterna höjs i två etapper så att kommunen när det är klart får en täckningsgrad på 

cirka 80 %. Avgiftsparametrarna blir de samma som i nuvarande taxa men beloppen för respektive 

parameter justeras. 

BRUKNINGSAVGIFT 

Den fasta delen av brukningsavgiften höjs så att fördelningen mellan fast och rörlig del av va-

verksamhetens intäkt blir 50/50 istället för nuvarande 63/37. Detta görs genom att kubikmeterpriset 

minskas och lägenhetsavgiften höjs. Vissa av avgiftsparametrarna förändras jämfört med nuvarande 

taxa. 

Fördelningen av intäkter mellan spillvatten och dagvatten justeras så att dagvatten bär mer av sina 

egna kostnader.  

KONSEKVENSER 

- resultatet av föreslagna förändringar – 

ANLÄGGNINGSAVGIFT 

Anläggningsavgiften höjs (enligt separat taxedokument) för att öka den genomsnittliga 

täckningsgraden. Här visas vad den föreslagna höjningen får för konsekvenser i jämförelse med 

nuvarande taxa och våra grannkommuners gällande va-taxor. 

Indatan till diagrammen för typhus A och typhus B är hämtade från Svenskt Vattens årliga taxestatistik 

och förslaget till va-taxa 2018 för Gislaveds kommun. Samtliga avgifter redovisas inklusive moms. 

Indatan till diagrammen för verksamhet A och verksamhet B är hämtad och bearbetad efter bästa 

förmåga utifrån respektive kommuns va-taxa och förslaget till va-taxa 2018 för Gislaveds kommun. 

De två varianterna , JB och AF, visar skillnaden i anläggningsavgift om fastigheten räknas som jämställd 

bostadsfastighet (JB) eller annan fastighet (AF). Samtliga avgifter redovisas exklusive moms.  
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ANLÄGGNINGSAVGIFT TYPHUS A (VILLA) (KR) 

 

ANLÄGGNINGSAVGIFT TYPHUS B (FLERBOSTADSHUS) (KR) 
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ANLÄGGNINGSAVGIFT TYPHUS A (NORMALVILLA) (KR)

2017

2018

2019

Median 2017

Typhus A
Normalvilla som 

omfattar ett friliggande 
källarlöst enbostadshus 
omfattande 5 rok, 

badrum med WC, 
tvättstuga, ett extra 

toalettrum samt 
garage. Våningsytan är 
150 m2 inkl garage 15 

m2 och tomtytan är 
800 m2. 
Vattenförbrukningen 

är 150 m3/år och 
fastigheten är ansluten 

till vatten, spill- och 
dagvatten.
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ANLÄGGNINGSAVGIFT TYPHUS B (FLERBOSTADSHUS) (KR)

2017

2018

2019

Median 2017

Typhus B
Flerbostadshus 

som är anslutet till 
vatten, spill- och 
dagvatten och 

består av 15 
lägenheter, 1000 

m2 våningsyta, 
800 m2 tomtyta. 
Vattenförbrukning

en är 2000 m3/år 
och 2 st 
parallellkopplade 

vattenmätare qn 
2,5 m3/h används.

Typhus B
Flerbostadshus 

som är anslutet till 
vatten, spill- och 
dagvatten och 

består av 15 
lägenheter, 1000 

m2 våningsyta, 
800 m2 tomtyta. 
Vattenförbrukning

en är 2000 m3/år 
och 2 st 
parallellkopplade 

vattenmätare qn 
2,5 m3/h används.
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ANLÄGGNINGSAVGIFT VERKSAMHET A (KR, EXKL MOMS) 

 

ANLÄGGNINGSAVGIFT VERKSAMHET B (KR, EXKL MOMS) 
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ANLÄGGNINGSAVGIFT VERKSAMHET A (KR, EXKL MOMS)

2017 JB

2017 AF

2018 JB

2018 AF

2019 JB

2019 AF

Verksamhet A
En verksamhet 

med 10 000 kvm 
tomtyta, och 
BTA på 3 000 

kvm. 
Årsförbrukningen 

är 500 kbm/år. I 
mätare, storlek 
qn2,5.
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ANLÄGGNINGSAVGIFT VERKSAMHET B (KR, EXKL MOMS)

2017 JB

2017 AF

2018 JB

2018 AF

2019 JB

2019 AF

Verksamhet B
En verksamhet 

med 30 000 kvm 
tomtyta, och 
BTA på 10 000 

kvm. 
Årsförbrukningen 

är 1 500 kbm/år, 
1 mätare storlek 
qn 6.
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BRUKNINGSAVGIFT 

Brukningsavgiften förändras (enligt separat taxedokument). Här visas vad den föreslagna förändringen 

får för konsekvenser i jämförelse med nuvarande taxa och våra grannkommuners gällande va-taxor 

Indatan till diagrammen för typhus A och typhus B  är hämtade från Svenskt Vattens årliga 

taxestatistik och förslaget till Va-taxa 2018 för Gislaveds kommun. Samtliga avgifter redovisas 

inklusive moms. 

Indatan till diagrammen för verksamhet A och verksamhet B är hämtad och bearbetad efter bästa 

förmåga utifrån respektive kommuns va-taxa och förslaget till va-taxa 2018 för Gislaveds kommun. 

Samtliga avgifter redovisas exklusive moms. 

BRUKNINGSAVGIFT TYPHUS A (VILLA) (KR/ÅR) 

 

BRUKNINGSAVGIFT TYPHUS B (FLERBOSTADSHUS) (KR/ÅR) 
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BRUKNINGSAVGIFT TYPHUS A (NORMALVILLA) (KR/ÅR)

2017

2018

Typhus A
Normalvilla som omfattar ett 

friliggande källarlöst 
enbostadshus omfattande 5 rok, 
badrum med WC, tvättstuga, ett 

extra toalettrum samt garage. 
Våningsytan är 150 m2 inkl 

garage 15 m2 och tomtytan är 
800 m2. Vattenförbrukningen är 
150 m3/år och fastigheten är 

ansluten till vatten, spill- och 
dagvatten.
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BRUKNINGSAVGIFT TYPHUS B (FLERBOSTADSHUS) (KR/ÅR)

2017

2018

Typhus B
Flerbostadshus som är anslutet till 

vatten, spill- och dagvatten och 
består av 15 lägenheter, 1000 m2 
våningsyta, 800 m2 tomtyta. 

Vattenförbrukningen är 2000 
m3/år och 2 st parallellkopplade 

vattenmätare qn 2,5 m3/h 
används.
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BRUKNINGSAVGIFT VERKSAMHET A (KR/ÅR, EXKL MOMS) 

 

 

BRUKNINGSAVGIFT VERKSAMHET B (KR/ÅR, EXKL MOMS) 
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BRUKNINGSAVGIFT VERKSAMHET A (KR/ÅR)

2017

2018

Verksamhet A
En verksamhet med 10 000 

kvm tomtyta, och BTA på 
3 000 kvm. Årsförbrukningen 
är 500 kbm/år. I mätare, 

storlek qn2,5.
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BRUKNINGSAVGIFT VERKSAMHET B (KR/ÅR)

2017

2018

Verksamhet B
En verksamhet med 30 

000 kvm tomtyta, och 
BTA på 10 000 kvm. 
Årsförbrukningen är 1 

500 kbm/år, 1 mätare 
storlek qn 6.

Kostnadsökningen 

för verksamhet A 

blir 6 450 kr/år 

vilket motsvarar 

cirka 540 kr/mån 

Kostnadsökningen 

för verksamhet B 

blir 20 400 kr/år 

vilket motsvarar  

1 700 kr/mån 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-11-08 1(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §308 Dnr: KS.2017.181

Taxor 2018

Ärendebeskrivning
Beslut om taxor inom olika verksamhetsområden kan endast beslutas av
kommunfullmäktige.

Från och med 2018 kommer kommunens avfallshantering hanteras via
kommunalförbundet SÅM. Även om själva hanteringen sker av förbundet,
kvarstår rätten hos kommunen gällande att fatta beslut om taxor och avgifter.

Taxor där förslag på förändring föreligger- redovisade under
respektive nämnd.

Kommunstyrelsens taxor
Taxa för kopiering föreslås förändras då avgifter för ljud, bild samt avskrift
tillkommer.

Tekniska nämndens taxor
Tekniska nämnden har ett nytt förslag till va-taxa inför 2018.
Anläggningsavgifterna föreslås höjas i två etapper så att kommunen när det är
klart får en täckningsgrad på cirka 80 %. Nuvarande täckningsgrad är cirka 44
%. Avgiftsparametrarna blir den samma som i nuvarande taxa men beloppen
för respektive parameter justeras.

Den fasta delen av brukningsavgiften höjs så att fördelningen mellan fast och
rörlig del av va-verksamhetens intäkt blir 50/50 istället för nuvarande 63/37.
Detta görs genom att kubikmeterpriset minskas och lägenhetsavgiften höjs.
Vissa av avgiftsparametrarna förändras jämfört med nuvarande taxa.

Fördelningen av intäkter mellan spillvatten och dagvatten justeras så att
dagvatten bär mer av sina egna kostnader.

Fritidsnämndens taxor
Fritidsnämndens taxor/avgifter är oförändrade till belopp, men några
förändringar förklarande texter föreslås. Någon taxa har justerats med moms.
Det innebär ingen höjning av taxan för kunden.

Kulturnämndens taxor
Med hänvisning till barnkonventionen har kulturnämnden som mål att
inga deltagaravgifter i Gislaveds dansstudio och Scenverkstan ska överstiga 150
kr per termin från och med 2018. Övrig verksamhet som vänder sig till barn
och ungdomar i kulturförvaltningen är avgiftsfri. Förvaltningen föreslår att
deltagaravgifterna i Gislaveds dansstudio och Scenverkstan ska vara 150
kr/termin, därav sänks även syskon- och mängdrabatten.

Räddningsnämndens taxor
Inför 2018 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.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-11-08 2(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 308 (forts.)

Socialnämndens taxor
Socialnämnden föreslår en ny taxa för en ny insats. Avgift avseende trygg
hemgång för omvårdnad.

Bygg- och miljönämndens taxor
Bygg- och miljönämndens verksamhetsområden föreslår en rad olika taxor.
Nämnden har gjort en genomgång av samtliga taxor och kan konstatera att ett
antal taxor är gamla och inaktuella. Dessa föreslås att revideras.

En höjning av timtaxan för nämndens verksamhet är nödvändig för att
upprätthålla verksamheten och möjliggöra nämndens mål.

Taxan för serveringstillstånd (som är relativt ny) föreslås att revideras då den
inte ger den effekt som var tänkt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2017
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-30, § 229
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-30, § 230
Kommunstyrelsens förslag till taxor bilaga 1
Räddningsnämnden protokoll 2017-08-22, § 31
Räddningsnämndens förslag till taxor bilaga 2
Fritidsnämnden protokoll 2017-08-29, § 44
Fritidsnämnden förslag till taxor bilaga 3
Tekniska nämndens protokoll 2017-09-20, §83
Tekniska nämndens rapport om omarbetning av Va-taxan daterad 2017-08-30
Tekniska nämndens förslag till taxor bilaga 4
Kulturnämndens protokoll 2017-08-28, § 19
Kulturnämndens förslag till taxor bilaga 5
Bygg- och miljönämndens protokoll 2017-08-25, § 122
Bygg- och miljönämndens förslag till taxor bilaga 6
Bygg- och miljönämndens förslag till taxor bilaga 6.1
Socialnämnden protokoll 2017-09-26, § 112
Socialnämndens förslag till taxor bilaga 7
SÅM:s interimsdirektions protokoll 2017-09-14, punkt 5
SÅMs förslag till taxor bilaga 8
SÅMs förslag till taxor bilaga 8.1
Kommunstyrelsen den 25 oktober 2017, § 292

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut om taxa fr.o.m. 1 januari
2018 samt att anta kommunstyrelsens förslag enligt bilaga 1, taxor 2018
kommunstyrelsen,

att upphäva räddningsnämndens tidigare beslut om taxa fr.o.m. 1 januari
2018 samt att anta räddningsnämndens förslag enligt bilaga 2, taxor 2018
räddningsnämnden,



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-11-08 3(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 308 (forts.)

att upphäva fritidsnämndens tidigare beslut om taxa fr.o.m. 1 januari 2018
samt att anta fritidsnämndens förslag till taxa enligt bilaga 3, taxor 2018
fritidsnämndens,

att upphäva tekniska nämndens tidigare beslut om taxa fr.o.m. 1 januari
2018 samt att anta tekniska nämndens förslag till taxa enligt bilaga 4,
taxor 2018 tekniska nämnden,

att upphäva kulturnämndens tidigare beslut om taxa fr.o.m. 1 januari 2018
samt att anta kulturnämndens förslag till taxa enligt bilaga 5, taxor 2018
kulturnämnden,

att upphäva bygg-och miljönämndens tidigare beslut om taxa fr.o.m. 1
januari 2018 samt att anta bygg- och miljönämndens förslag till taxa
enligt bilaga 6, taxor 2018 bygg-och miljönämnden,

att upphäva socialnämndens tidigare beslut om taxa fr.o.m. 1 januari 2018
samt att anta socialnämndens förslag till taxa enligt bilaga 7, taxor 2018
socialnämnden, samt

att upphäva tidigare beslut om avfalltaxa fr.o.m. 1 januari 2018 samt att anta
SÅM:s förslag till taxa enligt bilaga 8, avfallstaxa 2018 SÅM.

Protokollsanteckning
Håkan Josefsson (C), Carina Johansson (C) deltar inte i beslutet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter 

Organ 

Justerande 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2017-09-14 

Stiftsg3rden Tallnäs, torsdagen den 14 september, kl . 15.00-16.30 

Marie Johansson (S), Gislaved 
Carina Johansson (C), Gislaved 
Kristine Hästmark (M), Gnosjö 
Markus Kauppinen (S), Gnosjö 
Gert Jonsson (M), Vaggeryd 
Kenth Williamsson (S), Vaggeryd 
Gottlieb Granberg (M), Värnamo 
Pär AJ Persson (S), Värnamo, ersättare för Ulla Gradeen (S), Värnamo 

Gunnar Gustafsson, Renh311ningschef Gislaveds kommun 
Annika Hedvall , kommunchef Vaggeryds kommun 
Lars-Erik Andersson, förbundsdirektör SÄM (deltar ej i Pkt 4) 
Therese Vassnes, kommunikatör SÄM (deltar ej i Pkt 4) 

Gottlieb Granberg 

G 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Interimsdirektion SÄM 

2017-09-14 

Utdrags best yrkande 

Paragrafer 

D atum för 
anslags nedtagande 



SAM 

Interimsdirektion 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-09-14 

Sida 
2 (9) 

SAMMANFATTNING 

Mötet är det femte interimsdirektionsmötet för kommunalförbundet SÄM (Samverkan 
Ätervinning Miljö). 

Mötet öppnas och Therese Vassnes utses till sekreterare och Gottlieb Granberg till 
justerare av protokollet, Dagordning godkändes och tilläggsärende attestering SÄM 
anmäldes. 

Ärendeförteckning : 

Pkt 4 
Pkt 5 
Pkt 6 
Pkt 7a 
Pkt 7b 

Justerares signatur 

Instruktion för förbundsdirektör 
Taxor 2018 
Renhållningsordning 2018-2022 
Firmatecknare SÄM 
Attestering SÄM 

SÄM 2017.3 
SÄM 2017.37 
SÄM 2017.17 

Utd ragsbestyrkande 



SAM 

Interimsdirektion 

Pkt 4 Dnr: SAM 2017.3 

Instruktion för förbundsdirektör 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-09-14 

Annika Hedvall presenterar förslag om instruktion för förbundsdirektör. 

Beslutsunderlag 
Instruktion för förbundsdirektör 

Interimsdirektionen beslutar 
att godkänna förslaget med föreslagna ändringar. 

Sida 
3 (9) 

!TsSign~ Utdragsbestyrkande 



SAM 

Interimsdirektion 

Pkt S 

Taxor 2018 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-09-14 

Dnr: SÄM 2017.37 

Sida 
4 (9) 

Gunnar Gustafsson presenterar det förslag på utformning av taxa för Gislaved och 
Gnosjö kommuner avseende 2018 som arbetsgruppen tagit fram. Avgifternas 
utformning bygger på en fast avgift som ska betalas av alla anslutna fastigheter med 
olika avgift för en- och tvåbostadshus, lägenheter i flerfamiljshus, fritidshus, 
verksamheter samt en nivå för obebodd bebyggd fastighet. Den fasta avgiften ska 
täcka samtliga kostnader för ÄVC, farligt avfall, administration, statistik och liknande 
gemensamma kostnader. Förutom den miljöstyrning av avgiften som finns speglar 
den rörliga avgiftsdelen huvudsakligen de kostnader respektive hämtningsförfarande 
ger upphov till. 

Förslag till vissa förtydliganden och förändringar inkommer. 

Beslutsunderlag 
Taxor 2018 

Interimsdirektionen beslutar 

att 

Justerares signatur 

skicka vidare förslag om avfallstaxa till samtliga fyra 
kommuner 

Utdragsbestyrkande 



SÄM 

Interimsdirektion 

Pkt 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-09-14 

Dnr: SÄM 2017.17 

Sida 
5 (9) 

Renhållningsordning 2018-2022 

Ärendebeskrivning 
Arbetsgruppen har tagit fram förslag till renhållningsordning i kommunerna, vi lket 
sedan bearbetats och justerats under t re seminarium. 

Beslutsunderlag 
Avfallsplan GGVV 2018-2022 
Föreskrifter avfallshantering GGVV 2018-2022 

Interimsdirektionen beslutar 

att 

att 

tFSignrtf 

ge SÄM i uppdrag att skicka handlingar gällande 
renhållningsordning 2018-2022 till kommunstyrelsen i samtliga 
fyra kommuner. 

ge SÄM i uppdrag att skicka förslag till utställning av 
renhållningsordning 2018-2022 för granskning 1/ 11-15/122017 
till kommunstyrelsen i samtliga fyra kommuner. 

Utdragsbestyrkande 



SÄM 

1 nteri msdi rektion 

Pkt 7a 

Firmatecknare SAM 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-09-14 

Ordförande presenterar förslag på firmateckning 2017-10-01 - 2018-12-31 där 
ordförande Marie Johansson (621016-5087), vice ordförande Kristine Hästmark 
(720324-2503) samt förbundsdirektör Lars-Erik Andersson (571105-2414) ges 
uppdrag att teckna firma. 

Interimsdirektionen beslutar 

att anta förslag firmateckning enligt ovan. 

Sida 
6 (9) 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



SAM 

Inrerimsd irekrion 

Pkt 7b 

Attestering SAM 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanrrädesdawm 
2017-09-14 

Gert Jonsson föreslår beslutsattest för förbundsdirektör Lars-Erik Andersson 
(571105-2414) samt granskningsattest för ordförande Marie Johansson 
(621016-5087) fram till att attesteringsrätt för SÄM tagits fram . 

Interimsdirektionen beslutar 

att anta förslag attestering enligt ovan. 

Sida 
7 (9) 

att ge Annika Hedval l i uppdrag att kontakta Jörgen Hansson för upprättande 
av attesteringsinstruktion för SÄM. 

Urdragsbestyrkande 



SAM 

Interimsdirektion 

Pkt 8 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-09-14 

• Therese Vassnes presenterar förslag till grafisk profil inneh311ande logga, 
profilfärger, typografi, och exempel p3 trycksak. 

Beslutsunderlag 
Grafisk profil SAM 

Interimsdirektionen beslutar 

Sida 
8 (9) 

att anta den grafiska profilen och börja använda denna s3 snart vi 
äger rätten till denna. 

• Gunnar Gustafsson informerar om att EDP Consult har tilldelats avtalet för 
verksa mhetssystem. 

• Gunnar Gustafsson informerar om att upphandlingen av insamlingsuppdraget 
fortfarande ligger i förvaltningsrätten. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



SAM 

Interimsdirektion 

Pkt 9 

Övriga frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-09-14 

Sida 
9 (9) 

• Förbundsdirektör Lars-Erik Andersson får i uppdrag att undersöka 
försäkringssituationen för medlemmar i direktionen gällande tredje part, och 
säkerställa ett fullgott försäkringsskydd. 

Utdrags best yrkande 





GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  
 Sammanträdesdatum Sida 

 2017-08-22     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §31    Dnr: RN.2017.15      
 
Taxor och avgifter 2018  
 
Ärendebeskrivning 
Inför 2018 behöver 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.  
 
Samtliga revideringar utgör även underlag för nämndens budget för 2018.  
 
Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten - förslag taxor 2018 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad den 2 augusti 2017 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att anta förslag till taxa för 2018 och översända den till respektive 

kommunfullmäktige för beslut, samt 
 
att upphäva tidigare taxor fr o m 1 januari 2018. 

  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige, Gislaveds kommun 
Kommunfullmäktige, Gnosjö kommun 
Ekonomienheten, Gislaveds kommun 
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Räddningsnämnd, bilaga 2 
Taxa 2017 exkl 

moms 
Taxa 2017 inkl 

moms 
Taxa 2018 
exkl moms 

Taxa 2018 inkl 
moms 

TAXA:         

Debitering 

Påbörjad halvtimme debiteras som fullgjord halvtimme. För 

myndighetsutövning debiteras lägst en 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. 
 

 

 

 



2 

 

 

Myndighet 
Taxa 2017 exkl 

moms 

Taxa 2017 inkl 

moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

TAXA:     
  

Grundavgift       

Grundavgift för separat tillsyn enligt LSO eller LBE 2 269 kr 2 269 kr 2 340 kr 2 340 kr 

Grundavgift för samordnad tillsyn, LSO & LBE 2 804 kr 2 804 kr 3 191 kr 3 191 kr 

      

Rörlig avgift     

Ordinarie arbetstid  825 kr/h 825 kr/h 851kr 851kr 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal      

      

Handläggning av egensotningsärende 825 kr/h 825 kr/h 851 kr 851 kr 

      

Personal     

TAXA:     

Servicearbete (per timme)     

Efter förfrågan.     

Ordinarie arbetstid (07.30-16.30) 391 kr 391 kr 403 kr 504 kr 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal      

Bilkostnad tillkommer.     
  



3 

 

 
  

Taxa 2017 exkl 

moms 

Taxa 2017 inkl 

moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

 Utbildning (per timme)     

 

Ordinarie arbetstid 525 kr 525 kr 541 kr 676 kr 

 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 

kollektivavtal  
  

  

  

 

Kurser offereras, se nedan.       

 
        

 

Automatiska brandlarm      
  

 
TAXA:       

 Onödigt larm       

 

Kostnad per larm som inte orsakats av brand eller annat nödläge. 
3 900 kr 3 900 kr 4 000 kr 5 000 kr 

 

      

 Årsavgift     

 

Avgift per år och anläggning för arbeten enligt automatlarmsavtal. 
1 400 kr 1 400 kr 1 500 kr 1 875 kr 

 

      

 

Servicearbete     

 
TAXA:     

 
Tungt fordon (totalvikt > 3,5 ton),  kr per timme 

515 kr 515 kr 531 kr 664 kr 

 

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.      

 

      

 
Lätt fordon (totalvikt högst 3,5 ton),  kr per timme 

309 kr 309 kr 319 kr 399 kr 

 

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.      

      



4 

 

 
  

Taxa 2017 exkl 

moms 

Taxa 2017 inkl 

moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

 Vattentransport, per lass       

 

Ordinarie arbetstid 846 kr 846 kr 872 kr 1 090 kr 

 

Övrig tid 1 268 kr 1 268 kr 1 284 kr 1 284 kr 

 
      

 Luftfyllning, per fyllning       

 

Enkelflaska 72 kr 72 kr 74 kr 93 kr 

 

Dubbelflaska 103 kr 103 kr 106 kr 133 kr 

 

        

 
Restvärdesräddning  debiteras enligt avtal med Försäkringsbolagens 

Restvärderäddning (RVR)       

 
        

 

Materiel       

 
TAXA:       

 

Uthyrning i regel utan personal.       

 

Uppkomna skador på materielen debiteras motsvarande 

reparationskostnad.        

 

        

 Brandslang  100 kr/dygn 100 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

Per längd (25 m). Normalt högst 1 vecka.       

 

Minsta debitering 1 dygn.       

 
Handbrandsläckare pulver ABC 6 kg    

30 kr/dygn 30 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)       

 
Handbrandsläckare CO2 

30 kr/dygn 30 kr/dygn oförändrad oförändrad 

 

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)       

 
        

  



5 

 

 

Utbildning 
Taxa 2017 exkl 

moms 

Taxa 2017 inkl 

moms 

Taxa 2018 exkl 

moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

 
TAXA: 

  
  
  

 

Specialofferter bygger på aktuell kostnad för personal, 
förbrukningsmateriel, mm. Ingångna avtal gäller. Faktisk kostnad för kost 
debiteras. Inkluderar certifikat, reskostnad, utbildningsmtrl, fika. 

 
        

 HLR-utbildning (kr/utb) Hjärt- och lungräddning 5 000 kr 5 000 kr oförändrad oförändrad 

 
HLR-LABC 6 500 kr 6 500 kr oförändrad oförändrad 

 
Barn HLR (ny taxa) 6 500 kr 6 500 kr oförändrad oförändrad 

 
      

 Brandkunskap (kr/utb) Brandkunskap för alla 6 500 kr 6 500 kr oförändrad oförändrad 

 

LABC-utbildning (kr/utb) Akut första omhändertagande 
5 000 kr 5 000 kr oförändrad oförändrad 

 DHLR-utbildning (kr/utb) 6 500 kr 6 500 kr oförändrad oförändrad 

 DHLR repetitionsutbildning 2 000 kr 2 000 kr oförändrad oförändrad 

 
        

 Heta arbeten-utbildning (kr/utb) 

Följer 
Brandskydds-
föreningens 
rekommenderade 
priser    oförändrad oförändrad 

  
      

 Skolutbildning( kr/klass)     

 Förskoleklass 1 500 kr 1 500 kr oförändrad oförändrad 

 Årskurs 2 2 000 kr 2 000 kr oförändrad oförändrad 

 Årskurs 5 2 000 kr 2 000 kr oförändrad oförändrad 

 Årskurs 8 2 500 kr 2 500 kr oförändrad oförändrad 

      

 Övningsfält     

 Uthyrning enligt offert. Räddningstjänstens personal debiteras enligt 2.1     

      

 Utrymmesövning 2 000 kr 2 000 kr oförändrad oförändrad 
 

 





Räddningsnämnd
Fastställd taxa
2017 exkl moms

Fastställd taxa
2017 inkl moms

Förslag taxa
2018 exkl
moms

Förslag taxa
2018 inkl
moms

TAXA:        

Debitering

Påbörjad halvtimme debiteras som fullgjord halvtimme. För
myndighetsutövning debiteras lägst en 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.



     

  Myndighet    

  TAXA:    

Grundavgift    

Grundavgift för separat tillsyn enligt LSO eller LBE 2 269 kr 2340

Grundavgift för samordnad tillsyn, LSO & LBE 2 888 kr 3191

 

Rörlig avgift (per timme)

Ordinarie arbetstid 825 kr 851

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt
kollektivavtal.

 

Handläggning av egensotningsärende, per ansökan 825 kr 851

 

Personal
TAXA:

Servicearbete (per timme)

Efter förfrågan.

Ordinarie arbetstid (07.30-16.30) 391 kr 403 504

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt
kollektivavtal

Bilkostnad tillkommer.

 

Utbildning (per timme)

Ordinarie arbetstid 525 kr 541 676

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt
kollektivavtal

 
 

Kurser offereras, se nedan.    

     



Automatiska brandlarm    

TAXA:    

Onödigt larm    

Kostnad per larm som inte orsakats av brand eller annat nödläge.
3 900 kr 4000 5000

 

Årsavgift

Avgift per år och anläggning för arbeten enligt automatlarmsavtal.
1 400 kr 1500 1875

 

 

Servicearbete
TAXA:

Tungt fordon (totalvikt > 3,5 ton), kr per timme
515 kr 531 664

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.

 

Lätt fordon (totalvikt högst 3,5 ton), kr per timme
309 kr 319 399

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.

 

Vattentransport, per lass

Ordinarie arbetstid 846 kr 872 1090

Övrig tid 1 268 kr 1284 1605

 

Luftfyllning, per fyllning  

Enkelflaska 72 kr 74 93

Dubbelflaska 103 kr 103 kr 106 133

     



Restvärdesräddning debiteras enligt avtal med
Försäkringsbolagens Restvärderäddning (RVR).    
     

Materiel    

TAXA:    

Uthyrning i regel utan personal.    

Uppkomna skador på materielen debiteras motsvarande
reparationskostnad.    

     

Brandslang, per dygn

Per längd (25 m) och dygn. Normalt högst 1 vecka. 100 kr/dygn 100 kr/dygn oförändrad oförändrad

Minsta debitering 1 dygn.    

Handbrandsläckare pulver ABC 6 kg, per dygn
30 kr 30 kr oförändrad oförändrad

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)    

Handbrandsläckare CO2, per dygn
30 kr 30 kr oförändrad oförändrad

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)    

     



     

Utbildning    

TAXA:  

     

Specialofferter bygger på aktuell kostnad för personal,
förbrukningsmateriel, mm. Ingångna avtal gäller. Faktisk kostnad för kost
debiteras. Inkluderar certifikat, reskostnad, utbildningsmaterial, fika.    

     

Hjärt- och lungräddning-utbildning, HLR (kr/utb) 5 000 kr 5 000 kr oförändrad oförändrad

HLR-LABC 6 500 kr 6 500 kr oförändrad oförändrad

Barn-HLR (ny taxa) 6 500 kr 6 500 kr oförändrad oförändrad

 

Brandkunskap för alla, BKA (kr/utb) 6 500 kr 6 500 kr oförändrad oförändrad
LABC-utbildning (kr/utb), akut första omhändertagande

5 000 kr 5 000 kr oförändrad oförändrad

DHLR-utbildning (kr/utb) 6 500 kr 6 500 kr oförändrad oförändrad

DHLR repetitionsutbildning (kr/utb) 2 000 kr 2 000 kr oförändrad oförändrad

     

Heta arbeten-utbildning (kr/utb)

Följer
Brandskyddsföreni

ngens
rekommenderade

priser.    oförändrad

   

Skolutbildning (kr/klass)

Förskoleklass 1 500 kr 1 500 kr oförändrad oförändrad

Årskurs 2 2 000 kr 2 000 kr oförändrad oförändrad

Årskurs 5 2 000 kr 2 000 kr oförändrad oförändrad

Årskurs 8 2 500 kr 2 500 kr oförändrad oförändrad

Övningsfält

Uthyrning enligt offert. Räddningstjänstens personal debiteras enligt 2.1.



Utrymningsövning 2 000 kr 2 000 kr Oförändrad Oförändrad



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-09-26 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §112 Dnr: SN.2017.85 706

Förslag till taxor 2018

Ärendebeskrivning
Beslut om taxor ska antas i nämnd och därefter i Kommunfullmäktige. Ett
separat uppdrag att göra en genomlysning av avgiftsuttaget inom den
kommunala hemsjukvården gavs av nämnden den 13 juni 2017. Ett tidigare
uppdrag som getts förvaltningen av nämnden är 2016.77.

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under sex månader efter
införandet följa upp reaktionerna av taxeförändringen utifrån handläggarnas
och ekonomernas uppfattning samt redovisa detta i delårsbokslutet.

Enhetschef Anna-Lena Gunnarsson återkopplar att vid uppföljning med
avgiftshandläggare så visar det sig att det inte inkommit något samtal till
avgiftshandläggare angående avgiftshöjningen efter det att det nya
avgiftsbeslutet skickades ut. Biståndshandläggare fick några samtal där brukare
avsa sig insatser för att det ”blev för dyrt”.

En utredning av avgiftsuttaget inom hemsjukvården har gjorts vilken
presenteras på arbetsutskottets möte. Utifrån dialog tas ett slutligt förslag till
taxor 2018 fram.

Förslag till justerade taxor för 2018 presenteras vid arbetsutskottets möte
varvid följande alternativ föreslås:

Alternativ 1
· Bibehållen struktur där nuvarande taxor räknas upp efter KPI
· Personer över 85 år erbjuds avgiftsfri sjukvård.

Alternativ 2
· Avgift tas endast ut av personer som har enstaka sjukvårdsinsatser dvs

ej registrerade sjukvårdsmottagare.
· I övrigt bibehållen struktur där nuvarande taxor räknas upp efter KPI.

Alternativ 3
· Bibehålla nuvarande taxor på grund av omförhandling av Kom hem

avtalet och utredning gällande volymutvecklingen av den kommunala
hemsjukvården. Ny taxa för 2019.

Yrkande
Ove Gustavsson (S):

Inför taxeregleringen 2019 se över en ny styrfunktion för att på sikt möjliggöra
avskaffande av avgiften för hemsjukvård/Kom hem.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Gustavssons (S) yrkande mot avslag
och finner att socialnämnden antar Ove Gustavssons (S) yrkande.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-09-26 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

forts § 112

Beslutsunderlag
Utredning av taxor och avgifter för hemsjukvård 2018 2
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 2017-09-11
Socialnämndens arbetsutskott den 12 september 2017, § 61
Taxesammanställning 2018

Socialnämnden beslutar

att anta förvaltningens alternativ 3 på avgifter för hemsjukvård i Gislaveds
kommun 2018,

att inför taxeregleringen 2019 se över en ny styrfunktion för att på sikt
möjliggöra avskaffandet av avgiften i hemsjukvård/Kom hem, samt

att uppdraget från socialnämnden den 27 september 2016, § 106 anses
fullgjort.

Expedieras till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp



Taxa 2017 Taxa 2017 Taxa 2018 Taxa 2018

 exkl moms  inkl moms  exkl moms inkl moms

ÄO, Omsorgen och Psykiatri

Fastställda avgifter för insatser beviljade enligt

SoL (Socialtjänstlagen)

Maxtaxa (högkostnadsskyddet) kostnad/månad 2 013 kr                2 013 kr            2 044 kr               2 044 kr                 

Avgift för omvårdnad och service i särskilt boende

(vård och omsorgsboende) kostnad/månad 2 013 kr                2 013 kr            2 044 kr               2 044 kr                 

Avgift för särskilt boende utan eget hyreskontrakt som 

delas med en eller flera personer,maximal kostnad/månad 2 068 kr                2 068 kr            2 100 kr               2 100 kr                 

Avgift för hemtjänst/omvårdn i ordinärt boende

Timtaxa (dock  maximalt enligt högkostnadskyddet). 204 kr                    204 kr               207 kr                  207 kr                     

Matdistribution 47 kr                      47 kr                 KPI okt KPI okt

Distributionsavgift matdistribution 5 kr                        5 kr                   KPI okt KPI okt

 

Avgift för trygghetslarm, kostnad/månad 214 kr                    214 kr               217 kr                  217 kr                     

Korttidsplats/växelvård,  kostnad/dygn 99 kr                      99 kr                 KPI okt KPI okt

Korttidsplats/växelvård, avgift för omvårdnad

kostnad dygn 67 kr                      67 kr                 68 kr                    68 kr                       

Kost vid dagverksamhet för personer med

demenssjukdom, lunch 47 kr                      47 kr                 KPI okt KPI okt

Socialnämnd



Taxa 2017 Taxa 2017 Taxa 2018 Taxa 2018

 exkl moms  inkl moms  exkl moms inkl moms

Trygg hemgång för omvårdnad (ny insatsform)

kostnad dygn 67 kr                      67 kr                 68 kr                    68 kr                       

Avgift Hemsjukvård

Registrerad mottagare av hemsjukvård -kr/månad 300 kr                    300 kr               310 kr                  310 kr                     

Hembesök leg personal 150 kr                    150 kr               155 kr                  155 kr                     

Utprovning av hjälpmedel 150 kr                    150 kr               155 kr                  155 kr                     

Barn och ungdomar upp till 20 år -  kr                     -  kr                -  kr                   -  kr                      

Fastställd kostnad för kost i samband med insatser enligt LSS

Avgift för kost vid daglig verksamhet, lunch 47 kr                      47 kr                 KPI okt KPI okt

Avgift för kost vid daglig verksamhet, lunch 46 kr                      46 kr                 KPI okt KPI okt

Matpriser för pensionärer och anhöriga

Lunch pensionär (exkl efterrätt och måltidsdryck) 41,4 kr                   47 kr                 KPI okt KPI okt

Lunch anhörig (exkl efterrätt och måltidsdryck) 53,7 kr                   61 kr                 KPI okt KPI okt

Läsk/lättöl 5,3 kr                     6 kr                   KPI okt KPI okt

Efterrätt 3,5 kr                     4 kr                   KPI okt KPI okt

Mat månadsabonnemang 2 974 kr                2 974 kr            KPI okt KPI okt

Mat månadsabonnemang medboende (inkl moms) 2 974 kr                3 330 kr            KPI okt KPI okt



Taxa 2017 Taxa 2017 Taxa 2018 Taxa 2018

 exkl moms  inkl moms  exkl moms inkl moms
IFO

Egenavgift familjerådgivning, per besök 200 kr                    200 kr               202 kr                  202 kr                     

Ersättning för vård eller boende för missbruk 

kostnad/dygn 80 (2006) 80 (2006) 92 kr                    92 kr                       

Avgift för stöd och hjälp för vård i boende och familjehem

personer över 18 år, kostnad/dygn 150 (2006) 150 (2006) 172 kr                  172 kr                     

Funktionshinder

Avgift från föräldrar för barn upp till 18 år

avseende vård i familjehem eller i boende, kostnad/månad 3 146 kr                3 146 kr            3 195 kr               3 195 kr                 
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Utredning av taxor och avgifter för hemsjukvård

Kommunens huvudmannaansvar för hemsjukvård
2013-01-01 tog Gislaveds kommun över huvudmannaskapet för hemsjukvården från landstinget.
Gislaveds kommun ansvarar för hälso- och sjukvården som ges i det egna hemmet till brukare som
på grund av t.ex. sjukdom och/eller funktionsnedsättning inte, på egen hand eller med stöd, kan ta sig
till en vårdcentral. Hemsjukvård kan även erbjudas till personer när hemsjukvård ger ett mervärde
för vårdtagarens fortsatta vård, omsorg och rehabilitering. Huvudsyftet är att personer primärt ska
vända sig till vårdcentralen, men för dem som behöver hemsjukvårdsinsatser ska det erbjudas.

Beskrivning av verksamheten
Inom hemsjukvården arbetar legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal, som distrikts- och
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster med att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser för
personer från 0 år och uppåt. Hemtjänstens omvårdnadspersonal utför hälso- och sjukvårdsinsatser
inom hemsjukvården på delegation av legitimerad personal till person som är registrerad som
mottagare av hemsjukvård.

Bestämmelser som reglerar möjligheter att ta ut avgifter för sjukvård
Det finns ett högkostnadsskydd för kostnader som den enskilde har för vård inom regionens
sjukvård (enligt HSL). Inom kommunal verksamhet finns ett motsvarande högkostnadsskydd,
maxtaxa. Det gäller för kostnader som den enskilde har för kommunal vård och omsorg enligt
Socialtjänstlagen (SoL). I en utredning (Utredning och omvärldsanalys gällande avgifter för
hemsjukvården) av Lena Hägg Råsberg framkommer att SKLs utredare inom ämnet menar att
kommunerna kan ta ut avgift för hemsjukvård och öppenvårdsbesök under förutsättning att man
beaktar avgiftsutrymmet och rätten till förbehållsbelopp.

För insatser inom hemsjukvården kan avgift tas ut enligt bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen
och med användandet av bestämmelserna i Socialtjänstlagen om förbehållsbelopp, beräkning av
avgiftsutrymme och tillämpning av maxtaxa. Detta innebär att om man har både service- och
omvårdnadsinsatser samt hemsjukvård alternativt enbart hemsjukvårdsinsatser gäller regelverket i
Socialtjänstlagen avseende maxtaxa. Detta innebär att en person i dagsläget aldrig ska betala mer än
2013 kr per månad (år 2017) för dessa insatser.

Landstingets högkostnadsskydd kan ej kombineras med kommunens maxtaxa. Sedan 1 januari 2017
erbjuder Jönköpings län avgiftsfri sjukvård för personer över 85 år.

Argument för att ta ut avgifter för hemsjukvård i socialförvaltningens utredning
som låg till grund för Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-24
En viktig anledning till att avgiftsbelägga hemsjukvården är för att få ett styrmedel för att vårdtagare
ska söka vård på rätt vårdnivå och i rätt tid.

 Att ta ut avgift för hemsjukvård motiveras med att det finns ett mervärde att få hem
sjukvården samt att de som kan ska få ett motiv att ta sig till vårdcentralen.

Utan avgift finns risk för att personer som egentligen kan ta sig till vårdcentralen hellre hävdar rätten
till hemsjukvård pga. att det är avgiftsfritt till skillnad mot ett besök på vårdcentralen. Det är viktigt
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att resurserna som den kommunala hemsjukvården omfattar ges till de personer som verkligen har
behov av hemsjukvård.

 Resurserna ska användas effektivt och ges med kompetens på rätt vårdnivå.

Om inte taxor och avgifter tas ut för insatser i hemsjukvård finns risk att det sker förskjutningar i
insatser mellan hemtjänst och hemsjukvårdsuppdrag. Vilket kan innebära att utan avgift för
hemsjukvård och med endast avgift för hemtjänst riskerar efterfrågan av insatser, som ska utföras av
hemtjänst (SoL), att ställas till fel vårdnivå, dvs. till hemsjukvården (HSL). Med en avgift för
hemsjukvård kan detta motverkas och insatserna styrs till rätt omsorgs-/vårdnivå.

De hälso- och sjukvårdsinsatser, som kan delegeras, ska utföras av omvårdnadspersonal inom
hemtjänst. Det medför då en minskning av antalet olika personalkontakter för den enskilde och
därmed uppnår vi en bättre kontinuitet. De delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser medför ingen
ytterligare kostnad utan ingår då i avgiften för hemsjukvård.

 För att motverka skillnader i taxor är det viktigt att taxor och avgifter för hemsjukvård är i
nivå med hemtjänstens avgifter och avgifter för insatser som utförs på vårdcentral inom
Landstingets primärvård.

När den enskilde är registrerad som mottagare av hemsjukvård och samtidigt har insatser från
hemtjänst kan denne komma att nå maxtaxa, dock beroende på omfattningen av hemtjänst. Detta
innebär en marginell kostnadsökning för personen. En fast kostnad per månad för registrering som
mottagare av hemsjukvård innebär att antalet insatser från hemsjukvården är obegränsad under
innevarande månad.

 Vårdtagare som är under 20 år och som bor hemma hos föräldrar ska vara undantagna
avgift.

Inga av målgruppens insatser är avgiftsbelagda inom primärvården. Utöver denna målgrupp bedöms
det vara nödvändigt att pga. särskilda skäl kunna avgiftsbefria vissa insatser till specifik person då
åtgärderna ger ett mervärde och är till gagn för att vårdtagaren ska kunna vara självständig. Det kan
också vara nödvändigt med besök för att kommunen ska fullfölja sitt uppdrag eller ansvar.
Bedömning av att avgiftsbefria vissa insatser pga. särskilda skäl görs av ansvarig områdeschef.
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Nulägesbild
Länet
Bland länets kommuner är det utöver Gislaved, Gnosjö och Eksjö som tar ut avgifter för
hemsjukvård. Vaggeryd kommer börja ut avgifter efter årsskiftet 2017/2018.

I tabellen nedan kan man se att det är relativt stora skillnader mellan de olika kommunerna i länet
vad gäller användandet av hemsjukvård bland våra invånare som är över 65 år. Det går inte att se
några uppenbara samband mellan lågt eller högt användande utifrån geografisk belägenhet eller valet
att införa avgift för hemsjukvård.

Aktuella avgifter som idag tas ut av Landstinget i Jönköpings län
Avgifterna avser vårdcentraler som ingår i vårdval:

 Besök hos läkare 250 kr

 Läkarbesök för person över 85 år ingen avgift

 Barn/ungdomar under 20 år Ingen avgift

 Provtagning på mottagning utan läkarbesök 100 kr

Högkostnadsskyddet i Landstinget är förnärvarande 1100 kr/ 12 månader.

https://www.1177.se/Jonkopings -lan/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter-i-Jonkopings-lan/
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SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förslag på avgifter för hemsjukvård i Gislaveds kommun 2018
Alternativ 1

 Bibehållen struktur där nuvarande taxor räknas upp efter KPI
 Personer över 85 år erbjuds avgiftsfri sjukvård.

Alternativ 2
 Avgift tas endast ut av personer som har enstaka sjukvårdsinsatser dvs ej registrerade

sjukvårdsmottagare.
 I övrigt bibehållen struktur där nuvarande taxor räknas upp efter KPI.

Alternativ 3
 Bibehålla nuvarande taxor på grund av omförhandling av Kom hem avtalet och utredning

gällande volymutvecklingen av den kommunala hemsjukvården. Ny taxa för 2019.
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Socialnämnd, bilaga 7 

Taxa 2017 
exkl moms 

Taxa 2017  
inkl moms 

Taxa 2018 
exkl moms 

Taxa 2018 inkl 
moms 

       

ÄO, Omsorgen och psykiatri   
   

TAXA:      

Maxtaxa (högkostnadsskyddet) kostnad/månad, kr 
2 013 2 013 2 044 2 044 

Avgift för omvårdnad och service i särskilt boende 
(vård och omsorgsboende) kostnad/månad 
 2 013 2 013 2 044 2 044 

Avgift för särskilt boende utan eget hyreskontrakt som delas med en eller flera 
personer, maximal kostnad/månad 
 2 068 2 068 2 100 21 00 

Avgift för hemtjänst/omvårdnad i ordinärt boende 
Timtaxa (dock maximalt enligt högkostnadsskyddet). 
 204 204 207 207 
 

    

Matdistribution 
47 47 KPI okt KPI okt 

Distributionsavgift matdistribution 5 5 KPI okt KPI okt 

     

Mat månadsabonnemang 2 974 2 974 KPI oktober KPI oktober 

Mat månadsabonnemang medboende (inkl moms) 2 974 3 330 KPI oktober KPI oktober 

     

Avgift för trygghetslarm, kostnad/månad 214 214 217 217 

Avgift för kost på korttidsplats/växelvård, kostnad/dygn 99 99 KPI oktober KPI oktober 

Avgift för omvårdnad på korttidsplats/växelvård, kostnad/dygn 67 67 68 68  

Avgift för kost vid dagverksamhet för personer med demenssjukdom , lunch  47 47 KPI oktober KPI oktober 

     

Trygg hemgång för omvårdnad kostnad/dygn (enl HSL och SoL, ny 
insatsform) 67  67 68 68 
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Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 

inkl moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 inkl 

moms 

Avgift Hemsjukvård       

Registrerad mottagare av hemsjukvård-Kr/månad 300 300 31 310 

Hembesök leg personal 150 150 155 155 

Utprovning av hjälpmedel  150 150 155 155 

Barn- och ungdomar upp till 20 år 0  0 oförändrad oförändrad 

     

     

Fastställd kostnad för kost i samband med insatser enligt LSS     

Avgift för kost vid daglig verksamhet, lunch 47 47 KPI oktober KPI oktober 

     

     

     

IFO      

TAXA:      

Egenavgift familjerådgivning, per besök 200  200 202 202 

Ersättning för vård eller boende för missbruk kostnad/dygn 80 80 92 92 

Avgift för stöd och hjälp för vård i boende och familjehem personer över 18 år, 
kostnad/dygn 150 150 172 172 

     

IFO och Funktionshinder     

Avgift från föräldrar för barn upp till 18 år avseende vård i familjehem eller i 
boende enligt SoL eller LSS § 9:8, kostnad/månad upptill 3 146 3 146 3 195 3 195 

     

     
 

 



 

 

 

 Gislaveds kommuns 
 

AVFALLSTAXA 
 

Gäller från och med 2018-01-01 
  

 
 

för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet 

 
 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-XX-XX 
 § XXX 
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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-XX-XX, § XXX. 

AVGIFTENS UTFORMNING 
Avfallstaxan består av två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. 

Fast avgift: Den fasta avgiften ska betalas av samtliga abonnenter. Den fasta avgiften finan-
sierar SÅMs återvinningscentraler, miljöstationer, del av administration, information, mm och 
fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Då två eller fler fastighetsägare delar på 
ett eller flera avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare. Fast avgift betalas även vid 
uppehåll i hämtningen. 
 
Rörlig avgift: Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang man har valt och täcker 
hämtnings- och behandlingskostnaderna. 
 
Moms tillkommer på alla avgifter. 

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 skall erläggas till kommunalförbundet Samverkan 
Återvinning Miljö (SÅM).  
 
Avgiften skall 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, dvs. tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljö-
anpassad avfallshantering främjas. 

DEBITERINGSRUTINER 
För fritidsbostäder sker avgiftsdebitering i augusti. 

För tömning av slam från enskilt avlopp sker avgiftsdebitering efterföljande månad. 
För permanentbostäder i en- eller tvåfamiljshus, flerfamiljsfastigheter samt verksamheter sker 
avgiftsdebitering normalt 3ggr/år. 
Dröjsmålsränta utgår vid försenad betalning enl. SÅMs rutiner. 

AVGIFTSSKYLDIG  
Varje fastighetsinnehavare i kommunen som producerar hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall skall betala avgift enligt denna avfallstaxa och teckna abonnemang för aktuell avfalls-
hantering. 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.  

AVFALL SOM OMFATTAS AV KOMMUNALT ANSVAR 
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet skall 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 
Taxan träder i kraft 2018-01-01. 
 

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. 
 
Verksamheter 
Alla inrättningar som inte kan räknas som privathushåll. t.ex. företag, restauranger, affärer, 
kontor, skolor, vårdinrättningar, o.s.v. 
 
Farbar väg 
Vad som avses med farbar väg finns beskrivet i Föreskrifter för avfallshantering i Gislaveds 
kommun. 
 
Ytterligare definitioner 
Ytterligare definitioner finns i Föreskrifter för avfallshantering i Gislaveds kommun. 

ORDINARIE HÄMTNINGSINTERVALL 
 

Fastighetsnära insamling  

Permanentbostäder Kärl 1  varannan vecka 

Permanentbostäder Kärl 2  en gång var fjärde vecka 

Fritidsbostäder Kärl 1  varannan vecka från början av maj till mitten av 
september,(11 hämtningar) samt 1 gång efter 
vardera allhelgonahelgen, jul- & nyårshelgen, 
sportlovet samt påskhelgen totalt 15 hämtningar 
per säsong 

Fritidsbostäder Kärl 2  en gång var fjärde vecka från början av maj till 

mitten av september, totalt 6 hämtningar per 
säsong 

Sortera matavfall  

Permanentbostäder i flerfamiljshus en gång per vecka 

Verksamheter en gång per vecka 

Osorterat hushållsavfall   

Permanentbostäder i 1–2 familjshus varannan vecka 

permanentbostäder i flerfamiljshus en gång per vecka 

Fritidsbostäder varannan vecka från början av maj till mitten av 
september,(11 hämtningar) samt 1 gång efter 
vardera allhelgonahelgen, jul- & nyårshelgen, 
sportlovet samt påskhelgen totalt 15 hämtningar 
per säsong  

Verksamheter en gång per vecka 

Grovavfall endast efter beställning, se nedan. 

Latrin  

Permanent- & fritidsbostäder Efter avrop eller utställt kärl i anslutning till 
ordinarie hämtning av hushållssopor 
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Slam från enskilt avlopp enligt bygg- och miljönämndens beslut, dock 
minst en gång per år 

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

Trädgårdsavfall   varannan vecka från mitten av april t.o.m. 
oktober, 15 hämtningar per säsong 

 

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 för en period av minst tre månader och som längst 1 år i 
taget. Skriftlig anmälan ska lämnas till SÅM senast två veckor före uppehållsperiodens 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 SÅMs abonnentservice på telefon 010-414 47 00. För byte av kärl utgår avgift 
enligt denna taxa. 

GEMENSAM HÄMTNING, DELAT KÄRL 
Två eller fler fastighetsinnehavare med samma typ av abonnemang kan få rätt att använda 
gemensamt kärl( 2 st kärl om FNI) för sitt hushållsavfall. Vid delat kärl utgår fast avgift för 
respektive fastighetsinnehavare samt rörlig avgift för behållaren.  

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 på 
telefon 010-414 47 00 mot ersättning 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 skall följas. Farligt avfall kan 
också hämtas efter beställning mot särskild ersättning. 

LATRIN 
Latrinbehållare tillhandahålls av SÅM och ingår i avgiften. Hämtning sker vid tomtgräns eller vid 
vägkant till farbar väg i samband med ordinarie hämtning av hushållssopor. Kärlet skall vara 
förslutet med lock. Avgift utgår enligt denna taxa. 

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

UPPEHÅLL I HÄMTNING AV SLAM/EGET OMHÄNDERTAGANDE AV SLAM FRÅN 
ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
Om bygg- och miljönämnden medgivit uppehåll i hämtning eller eget omhändertagande av slam 
från enskild avloppsanläggning utgår ingen avgift för slamtömning 
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SLAM FRÅN FETTAVSKILJARE 
Fettavskiljare skall 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 utgår enligt denna taxa. 

SPECIELLA TJÄNSTER OCH UNDANTAG  
För speciella tjänster och när SÅM måste frångå normala rutiner gäller ersättning till 
självkostnadspris, såvida taxan inte ska vara miljöstyrande. 
 

FELSORTERING 
Om felsortering av fastighetsnära insamling förekommer ska dialog inledas med abonnenten. 
Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till abonnemang ”osorterat hushållsavfall”. Efter 
sex månader ska abonnenten ges möjlighet att ånyo välja annat abonnemang. 
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AVGIFTER  

 

FAST AVGIFT 

 

Villa  824 

Lägenhet 446 

Fritidshus 520 

Verksamhet 500 

Bebyggd obebodd fastighet 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÖRLIG AVGIFT  

A. PERMANENTBOSTÄDER I 1–2 FAMILJSHUS SOM ERBJUDITS FNI 

 
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 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

2 x 370 liter 1 243 

2 x 660 liter 2 486 

 
 
A2.1 Taxa för abonnemang ”Extra kärl för restavfall”  
 

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

 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

190 liter 643 

370 liter 1 468 
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A3. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering”  
 

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret. 
 
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 14:e dag. 

 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter           1 450 

190 liter           1 560 

 
 

Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 4:e vecka. 
 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter 1 250 

190 liter 1 350 

 

 
A4. Taxa för abonnemang ”Osorterat hushållsavfall” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av osorterat hushållsavfall var 14:e dag. 
 

Kärlstorlek 
Osorterat 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter 1 560 

190 liter 1 960 

370 liter 3 400 

660 liter 4 300 
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B. PERMANENTBOSTÄDER I 1–2 FAMILJSHUS SOM EJ ERBJUDITS FNI 

 
 

B1. Taxa för abonnemang ”Osorterat hushållsavfall” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av osorterat hushållsavfall var 14:e dag. 
 

Kärlstorlek 
Osorterat 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter 296 

190 liter 556 

370 liter 1 192 

 
 
 

B2. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering”  
 

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret. 
 
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 14:e dag. 

 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter           296 

190 liter           556 

 
 

Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 4:e vecka. 
 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter 100 

190 liter 150 
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C. PERMANENTBOSTÄDER I FLERFAMILJSHUS SAMT VERKSAMHETER 

 
C1. Taxa för abonnemang ”Sortera matavfall” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande utsorterat matavfall 1 gånger/vecka 

 

Kärlstorlek 
Matavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg  

0–3 meter 

140 liter 588  

190 liter 788 

 
 
 

Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande restavfall 1 gång/vecka 
 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 3,1–10 meter 

190 liter 1 560 2 360 

370 liter 3 060 4 060 

660 liter 4 200 5 200 

 
 
Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande restavfall 1 gång/ 14:e dag 

 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 3,1–10 meter 

190 liter 1 200 2 000 

370 liter 1 900 2 900 

660 liter 2 700 3 700 

 
 
Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande restavfall var 14:e dag. 
 

Behållare restavfall 1,3 m3 3 m3 5 m3 

 6 764 10 480 15 216 

 
 

Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande matavfall 1 gång/vecka. 
 

Behållare matavfall 0,7 m3 1,3 m3 

 4 064 8 580 

Behållarhyra tillkommer i de fall behållaren ägs av SÅM. 
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C2.  Taxa för abonnemang ”Osorterat hushållsavfall” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av osorterat hushållsavfall 1 gång/vecka 
 

Kärlstorlek 
Osorterat  

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 3,1–10 meter 

190 liter 1 960 2 760 

370 liter 3 460 4 460 

660 liter 4 700 5 700 

 
 
Rörlig avgift vid hämtning av osorterat hushållsavfall 1 gång/ 14:e dag 

 

Kärlstorlek 
Osorterat 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 3,1–10 meter 

190 liter 1 600 2 400 

370 liter 2 300 3 300 

660 liter 3 100 4 100 

 
 
Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande osorterat hushållsavfall var 
14:e dag. 

 

Behållare osorterat 1,3 m
3
 3 m

3
 5 m

3
 

 7 272       12 020 17 236 

Behållarhyra tillkommer i de fall behållaren ägs av SÅM. 
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D. FRITIDSHUS MED SOMMARABONNEMANG SOM ERBJUDITS FNI 

 
D1. Taxa för fritidshus abonnemang ”Fastighetsnära insamling” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling. 
Hämtning av Kärl 1 varannan vecka från början av maj till mitten av september,(11 
hämtningar) samt 1 gång efter vardera allhelgonahelgen, jul- & nyårshelgen, sportlovet 
samt påskhelgen totalt 15 hämtningar per säsong 
Hämtning av Kärl 2 en gång var fjärde vecka från början av maj till mitten av 
september, totalt 6 hämtningar per säsong 
 

Kärlstorlek 
Matavfall och 

restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

2 x 370 liter 745 

 
 

D2. Taxa för fritidshus abonnemang ”Hemkompostering” 
 

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret. 
 
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 14:e dag. 
 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter           600 

190 liter           700 

 
 

Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 4:e vecka. 
Hämtning 6 ggr från början av maj till mitten av september 
 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter 350 

 
 

D3. Taxa för fritidshus abonnemang ”Osorterat hushållsavfall” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av osorterat hushållsavfall var 14:e dag. 
 

Kärlstorlek 
Osorterat 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

190 liter 800 

370 liter 1 400 
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E. FRITIDSHUS MED SOMMARABONNEMANG SOM EJ ERBJUDITS FNI 
 
 

E1. Taxa för fritidshus som EJ erbjudits FNI 
 

Rörlig avgift vid hämtning av osorterat hushållsavfall var 14:e dag. 
 

Kärlstorlek 
Osorterat 

 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter 170 

190 liter 240 

370 liter 480 
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SEPARATA AVGIFTER HUSHÅLLSAVFALL 
 
Placeringstillägg 
För de behållare som är placerade längre än 10 meter från farbar väg och hämtningsfordonets 
stoppställe samt för behållare som är placerade där det råder framkomlighetssvårigheter utgår 
ett placeringstillägg per behållare och år. 

Verksamheter/flerfamiljsfastigheter som deltar i matavfallsinsamlingen betalar inte placerings-
tillägg för matavfallskärlen under förutsättning att de står på samma ställe som kärl för restavfall. 
 

 Hämtningsfrekvens Varje vecka Varannan vecka Månadsvis 

Avgift/år/kärl 3 630 kr 1 810 kr 910 kr 

 

 

Extra säck i samband med hämtning av kärl 
Om beställning sker av hämtning av extra behållare/säck i samband med ordinarie hämtning. 
≤ 190 liter 112 kr  
> 190 liter 224 kr 
 
 

Överfullt kärl 
Om kärlet vid upprepade gånger (fler än två gånger/år) är överfullt, dvs. locket kan inte stängas, 
får en avgift tas ut för kärl  
≤ 190 liter 224 kr  
> 190 liter 336 kr 
 
 

Budning 
Beställning av hämtning av behållare/säck vilken inte sker i samband med ordinarie hämtning. 
≤ 190 liter, 370 l 2-fackskärl, 370 liters FNI-kärl   224 kr   
> 190 liter   336 kr 
 
Beställning av extra hämtning av djupbehållare 
1 m

3
 624 kr   

3 m
3
 780 kr   

5 m
3
 972 kr 

 
För budning av grovavfall eller annat skrymmande avfall från hushåll debiteras  
344 kr/m

3
. Avfallet ska om möjligt emballeras, kollit får inte väga mer än 25 kg  

och vara högst 1,2 m långt. Avfallet ska stå vid tomtgräns. 
 
  

Byte och hemtagning av kärl 
När kärl byts mot annan storlek skall gamla kärlet tas hem. 
Avgift för byte och hemtagning av kärl 200 kr/tillfälle. 
 
 

Rengöring av kärl 
Avgift för hemtagning av ej rengjort kärl 200 kr/tillfälle. 
Vid rengöring av avfallsutrymme som ej rengörs av fastighetsägaren trots uppmaning utgår 
timpenning. 
 

HÄMTNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL  
 

Kärlstorlek Vid väg 

370 liter 572 
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LATRINHÄMTNING 
  

Efter avrop eller utställt kärl i anslutning till ordinarie hämtning av hushållssopor 

Avgift per behållare  Vid väg 

Latrinkärl 300 

Beställning av latrinkärl sker en gång per år. Tilläggsbeställning kan ske löpande. 
 

 

FLYTANDE AVFALL 
 
Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar 
 
Avgift per tömning 

Anläggningens 
volym 

Regelbunden 
tömning 

Trekammarbrunn, 
sluten tank 

Tömning efter 
beställning 

inom 7 dagar 
(budning) 

tilläggsavgift 

Tömning efter 
beställning 
inom 24 tim 
(budning) 

tilläggsavgift 

Tömning efter 
beställning 
inom 3 tim 
(budning) 

tilläggsavgift 

0-3 m
3
 628 600 1 350 2 350 

3,1–6 m
3
 804 600 1 350 2 350 

> 6,0 m
3
 212 kr/m

3
 600 1 350 2 350 

 
Om avståndet mellan tömningsbil - slambrunn överstiger 10 meter utgår en extra avgift  
för slangdragning; 
10–20 meter  104 kr/tömning 
21–50 meter 228 kr/tömning 
Över 50 meter 456 kr/tömning 
 
Framkörningsavgift. Där kunden har ansvar för framkomligheten, men tömning ej har kunnat 
utföras på grund av hinder, tas en framkörningsavgift ut av 288 kr. 
 
 
 

Slam från fettavskiljare 
Hämtningsavgift enligt schemalagd tömning 1 498 kr per/tillfälle. 
Behandlingsavgift tillkommer. 
 
Vid akut tömning inom 24 timmar tillkommer en kostnad av 1 350 kr. 
Tillägg för slanglängd enligt slamtömningstaxa, ovan. 
 
 
 

Hämtning av fett i fat 
Hämtning av fast fett 175 kronor per fat. 
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AVGIFT FÖR CONTAINERHÄMTNING HUSHÅLLSAVFALL   
 

 Volym m
3
 Årshyra Tömning 

 Regelbunden Budning 

Containertömmande  

fordon 

4-8 2 537 380 480 

8-12 2 537 380 480 

 

 

Behandlingsavgift   Avgift kr per ton 

Hushållsavfall container 850 

 

 

 

MOTTAGNINGSAVGIFTER MOSSARPS AVFALLSANLÄGGNING 

 

Avfallsslag Avgift kr per ton 

Utsorterad deponirest 2 000 

Utsorterat brännbart avfall 1 200 

Gips 1 400 

Glas ej förpackning (rutor mm) 2 000 

Trädgårdsavfall verksamhet   200 

Träavfall till RT-flis   350 

Träavfall impregnerat 1 500 

 



 

1 

 

 

Kommunalförbundet SÅM  

(Samverkan Återvinning Miljö) (2017 hanterades taxorna av tekniska 

nämnden i Gislaved) 

Taxa 2017 
exkl moms 

Taxa 2017 
inkl moms 

Taxa 2018 
exkl moms 

Taxa 2018 
inkl moms 

Renhållningsverksamhet       

TAXA: Dnr:      

SLAMTÖMNING       

Ordinarie tömning       

Slamavskiljare/sluten tank 0-5 m³ 600,00 750,00 - - 

Slamavskiljare/sluten tank 6-10 m³ 1 100,00 1 375,00 - - 

Slamavskiljare/sluten tank 0-3 m³ - - 628,00 785,00 

Slamavskiljare/sluten tank 3,1-6 m³ - - 804,00 1 005,00 

Fettavskiljare per ton  800,00 1 000,00 - - 

Fettavskiljare per hämtningstillfälle (exkl behandlingsavgift) - - 1 498,00 1 872,50 

Avgift för extra slang vid avloppsbrunn belägen mer än 20 meter från 

bilväg, 20-30 m, kr/tömning 40,00 50,00 - - 

Avgift för extra slang vid avloppsbrunn belägen mer än 10 meter från 

bilväg, 10-20 m, kr/tömning - - 104,00 130,00 
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 Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 

inkl moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

Extra tömning       

Sluten tank 0-5 m³ inom en vecka 1 000,00 1 250,00 - - 

Sluten tank 0-5 m³ inom en dag 1 540,00 1 925,00 - - 

Slamavskiljare/sluten tank 0-3 m³ inom en vecka - - 1 228,00 1 535,00 

Slamavskiljare/sluten tank 0-3 m³ inom en dag - - 1 978,00 2 472,50 

        

HUSHÅLLSAVFALL       

Fast avgift per år     

Villa - - 824,00 1 030,00 

Lägenhet - - 446,00 557,50 

Fritidshus - - 520,00 650,00 

Verksamhet - - 500,00 625,00 

Bebyggd obebodd fastighet - - 500,00 625,00 
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 Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 

inkl moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

Rörlig avgift kr/år       

2 x 370 l kärl FNI året runt - - 1 243,00 1 553,75 

1 x 190 l kärl osorterat året runt EFTER erbjudande om FNI - - 1 960,00 2 450,00 

1 x 190 l kärl osorterat året runt INNAN erbjudande om FNI - - 556,00 695,00 

2 x 370 l kärl FNI fritidshämtning (15 hämtningar/år) - - 745,00 931,25 

1 x 190 l kärl osorterat fritidshämtning EFTER erbjudande om FNI - - 800,00 1 000,00 

1 x 190 l kärl osorterat fritidshämtning INNAN erbjudande om FNI - - 240,00 300,00 

     

HUSHÅLLSAVFALL I CONTAINER       

Fast del       

Per container vid veckotömning, årskostnad 17 200,00 21 500,00 - - 

Per container vid tömning var 14 dag, årskostnad 11 350,00 14 187,50 - - 

Rörlig del         

Per container årshyra - - 2 537,00 3 171,25 

Per container vid regelbunden tömning kr/tömning - - 380,00 475,00 

Behandlingsavgift per hämtat ton 800,00 1 000,00 Oförändrad Oförändrad 

Latrin kostnad/tömning 300,00 375,00 Oförändrad Oförändrad 
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 Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 

inkl moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

Mottagningsavgifter Mossarps avfallsanläggning       

Deponiavgift /ton 1 000,00 1 250,00 2 000,00 2 500,00 

Brännbart sorterat/ton 1 000,00 1 250,00 1 200,00 1 500,00 

Gips/ton 850,00 1 062,50 1 400,00 1 750,00 

Glas (rutor m.m)/ton 1 000,00 1 250,00 2 000,00 2 500,00 

Trädgårdsavfall/ton 200,00 250,00 Oförändrad Oförändrad 

Trä för flisning 100,00 125,00 350,00 437,50 

Träavfall impregnerat 1 500,00 1 875,00 Oförändrad Oförändrad 
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Teknisk nämnd, bilaga 4 
Taxa 2017 
exkl moms 

 Taxa 2017 
inkl moms 

Taxa 2018 exkl 
moms 

Taxa 2018 inkl 
moms 

VA-verksamhet       

       

 V=Vatten 

S=Spillvatten (leds till reningsverk) 

D=Dagvatten (nederbörd, leds till vattendrag) 

Df=Dagvatten fastighet (ansluten till dagvattentjänsten) 

Dg=Dagvatten gata (avvattning av, gator, torg och allmän platsmark) 

      

ANLÄGGNINGSAVGIFTER       

Bostadsfastighet        

A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S och Df  20 800,00  26 000,00 32 000,00 40 000,00 

       

B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, 
S och Df 32 500,00 40 625,00 25 600,00 32 000,00 

C: En avgift per m² tomtyta 10,00 12,50 24,32 30,40 

D: En avgift per lägenhet 6 400,00 8 000,00 11 200,00 14 000,00 

Totalt tillsammans exkl C 59 700,00 74 625,00 68 800,00 86 000,00 
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 Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 

inkl moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

Annan fastighet       

A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S och Df 20 800,00 26 000,00 32 000,00 40 000,00 

B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, 
S och Df 32 500,00 40 625,00 25 600,00 32 000,00 

C: En avgift per m² tomtyta 16,00 20,00 35,52 44,40 

Totalt tillsammans exkl C 53 300,00 66 625,00 57 600,00 72 000,00 

Bostadsfastighet V, S       

     

A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkt för V, S 17 680,00 22 100,00 27 200,00 34 000,00 

B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V,S 26 000,00  32 500,00 20 480 00 25 600,00 

C: En avgift per m² tomtyta 10,00 12,50 19,46 24,32 

D: En avgift per lägenhet 6 400,00 8 000,00 8 960,00 11 200,00 

Totalt tillsammans exkl C 50 080,00 62 600,00 56 640,00 70 800,00 

        

Annan fastighet V, S       

A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S 17 680,00 22 100,00 27 200,00 34 000,00 

B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V,S 26 000,00  32 500,00 20 480 00 25 600,00 

C: En avgift per m² tomtyta 16,00 20,00 24,42 35,52 

Totalt tillsammans exkl C 43 680,00 54 600,00 47 680,00  59 600,00 
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  Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 

inkl moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

Bostadsfastighet V       

A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V 14 560,00 18 200,00 22 400,00 28 000,00 

B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V 9 750,00 12 187,50 7 680,00 9 600,00 

C: En avgift per m² tomtyta 4,00 5,00 7,30 9,12 

D: En avgift per lägenhet 2 560,00 3 200,00 3 360,00 4 200,00 

Totalt tillsammans exkl C 26 870,00 33 587,50 33 440,00 41 800,00 

        

Annan fastighet V       

A: En avgift avseende framdragning av Varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V 14 560,00 18 200,00 22 400,00 28 000,00 

B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V 9 750,00 12 187,50 7 680,00 9 600,00 

C: En avgift per m² tomtyta 6,40 8,00 10,66 13,32 

Totalt tillsammans exkl C 24 310,00 30 387,50 30 080,00 37 600,00 

        

Bostadsfastighet S       

A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkt för S 14 560,00 18 200,00 22 400,00 28 000,00 

B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för S 16 250,00 20 312,50 12 800,00 16 000,00 

C: En avgift per m² tomtyta 6,00 7,50 12,16 15,20 

D: En avgift per lägenhet 3 840,00 4 800,00 5 600,00 7 000,00 

Totalt tillsammans exkl C 34 650,00 43 312,50 40 800,00 51 000,00 
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 Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 

inkl moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

     

Annan fastighet S       

A: En avgift avseende framdragning av Varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för S 14 560,00 18 200,00 22 400,00 28 000,00 

B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för S 16 250,00 20 312,50 12 800,00 16 000,00 

C: En avgift per m² tomtyta 9,60 12,00 17,76 22,20 

Totalt tillsammans exkl C 30 810,00 38 512,50 35 200,00 44 000,00 

  

  

  

Bostadsfastighet Df       

A: En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för Df 14 560,00 18 200,00 22 400,00 28 000,00 

B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för Df 6 500,00 8 125,00 5 120,00 6 400,00 

C: En avgift per m² tomtyta 0,00 0,00 oförändrat oförändrat 

D: En avgift per lägenhet 0,00 0,00 oförändrat oförändrat 

Totalt tillsammans exkl C 21 060,00 26 325,00 27 520,00 34 400,00 

        

Annan fastighet Df       

A: En avgift avseende framdragning av Varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkt för Df 14 560,00 18 200,00 22 400,00 28 000,00 

B: En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för Df 6 500,00 8 125,00 5 120,00 6 400,00 

C: En avgift per m² tomtyta 0,00 0,00 oförändrat oförändrat 

Totalt tillsammans exkl C 21 060,00 26 325,00 27 520,00 34 400,00 
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BRUKNINGSAVGIFTER     

  

 Avgift 2017 
utan moms  

Avgift 2017 
med moms  

avgift 2018 
utan moms  

avgift 2018 
med moms  

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet V+S (per bostadsenhet) 6 185,00 7 731,00 4 345,00 5 431,25 

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet V (per bostadsenhet) 2 549,00 3 186,25 1 923,00 2 403,75 

Fast avgift utan mätare per år och lägenhet S (per bostadsenhet) 3 635,00 4 543,75 2 372,00 2 965,00 

        

Bostadsfastighet       

Fast avgift per år  1 800,00 2 250,00 2 000,00 2 500,00 

Rörlig avgift per m³ V+S 19,90 24,875 15,80 19,75 

Rörlig avgift per m³ V 7,90 9,875 6,32 7,90 

Rörlig avgift per m³ S 12,00 15,00 9,48 11,85 

 

Annan fastighet       

Fast avgift per år och mätare 1 800,00 2 250,00 2 000,00 2 500,00 

Rörlig avgift per m³ V+S 19,90 24,875 15,80 19,75 

Rörlig avgift per m³ V 7,90 9,875 6,32 7,90 

Rörlig avgift per m³ S 12,00 15,00 9,48 11,85 

Avgift per år och m² tomtyta  0,17  0,21 0,52 0,65 

 

  



6 

 

    
Avgift 2017 
utan moms  

Avgift 2017 
med moms  

avgift 2018 
utan moms (kr) 

avgift 2018 med 
moms (kr) 

a) 

en fast avgift per år (och mätare 2017)     2 000,00 2 500,00 

qn 2,5 1 800,00 2 250,00   

qn 6 3 850,00 4 812,50   

qn 10 9 000,00 11 250,00   

dn 50-80 mm 19 400,00 24 250,00   

dn 100 mm 38 500,00 48 125,00   

dn 150 mm 64 500,00 80 625,00   

brandposthuvud kr/mån gäller även tillfällig mätare 260,00 325,00   

undermätare qn 2,5-6 1 800,00 2 250,00   

undermätare qn 10-150 6 470,00 8 087,50   

b) 

en avgift per m3 levererat vatten 7,90 9,875 6,32 7,90 

en avgift per m3 mottaget spillvatten 12,00 15,00 9,48 11,85 

V + S 19,90 24,875 15,80 19,75 

c) en avgift per år och lägenhet  260,00 325,00 500,00 625,00 

d) en avgift per år och m2 tomtyta för annan fastighet 0,17 0,21 0,52 0,65 

  



7 

 

   

  

Allmän platsmark 

  

  

  

Avgift 2017 
utan moms 

(kr) 

Avgift 2017 
med moms 

(kr) 

Föreslagen 
avgift 2018 
utan moms 

(kr) 

Föreslagen 
avgift 2018  
med moms 

(kr) 

en avgift per m3 allmän platsmark för bortledning av dagvatten 0,08 0,10 0,52 0,65 

   

  

Övriga avgifter 

  

  

  
Avgift 2017 
utan moms 
(kr) 

Avgift 2017 
med moms 
(kr) 

Förslag 2018 
utan moms 
(kr) 

Förslag 2018 
med moms 
(kr) 

Nedtagning av vattenmätare 358,00 437,50 Oförändrad 447,50 

Uppsättning av vattenmätare 358,00 437,50 Oförändrad 447,50 

Avstängning av vattentillförsel 358,00 358,00 Oförändrad Oförändrad 

Påsläpp av vattentillförsel 358,00 358,00 Oförändrad oförändrad 

Undersökning av vattenmätare 235,00 287,50 Oförändrad 293,75 

Länsning av vattenmätarbrunn 358,00 437,50 Oförändrad 447,50 

Förgävesbesök 358,00 437,50 Oförändrad 447,50 

Nedtagning och uppsättning av sönderfrusen vattenmätare 
594 + kostnad 

för mätaren 

724,50 + 
kostnad för 

mätaren 
Oförändrad Oförändrad 
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 Exploateringsverksamhet 

  

  

TAXA: Taxa för externa tjänster KF§137 2008-11-20 §154 
Taxa 2017 exkl 

moms 

Taxa 2017 inkl 

moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

Taxa för värdeintyg 

Tomter sålda av 

Gislaveds 

kommun borde 

vara undantagna 

för att få en 

likställighet mellan 

köpare 
500 kr vid externa 
försäljningar Oförändrat Oförändrat 

        

Redovisning av småhustomter till byggföretag. Grundbelopp   Oförändrat Oförändrat 

Tillägg per ort   Oförändrat Oförändrat 

        

TAXA: Taxor för tomtförsäljning industrimark KF§154 2008-11-20     

  

Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar 54 kr/kvm 54 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Övriga orter 40 kr/kvm 40 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

I centrala lägen och/eller vid större allmän väg tillämpas prissättning grundat på 
förhandling i varje enskilt fall respektive lägestillägg om 20 %. I det fall marken 
är grovplanerad tillkommer avgift för detta   

  

Kostnad för fastighetsbildning tillkommer 
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TAXA: Taxor för tomtförsäljning småhus KF§154 2008-11-20 
Taxa 2017 exkl 

moms 

Taxa 2017 inkl 

moms 

Taxa 2018 

exkl moms 

Taxa 2018 

inkl moms 

Gislaved, Anderstorp, Smålandsstenar 96 kr/kvm 96 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Övriga orter 69 kr/kvm 69 kr/kvm Oförändrat Oförändrat 

Avstyckningskostnad vid tomtförsäljning 15 000 kr 15 000 kr Oförändrat Oförändrat 

TAXA: Taxor för tomtförsäljning för flerbostadshus KF§154 2008-11-20       

Prissättning grundat på förhandling i varje enskilt fall. 
Prissättning grundat 
på förhandling i varje 
enskilt fall. 

Prissättning grundat 
på förhandling i varje 
enskilt fall 

Oförändrat Oförändrat 

Kostnad för fastighetsbildning tillkommer 
Kostnad för 
fastighetsbildning 
tillkommer 

Kostnad för 
fastighetsbildning 
tillkommer 

Oförändrat Oförändrat 

TAXA: Jaktarrende KF§106 2000-11-23       

Jaktupplåtelse på områden 0-99 (ha) 47 kr 58,75 Oförändrat Oförändrat 

Jaktupplåtelse på områden 100- (ha) 52 kr 65 kr Oförändrat Oförändrat 

vid begränsning i jakträtten så reduceras avgiften enligt följande       

A. Detaljplanelagda områden 0 kr 0 kr Oförändrat Oförändrat 

B Områden utanför detaljplan   Oförändrat Oförändrat 

B1 Områden där mycket aktivitet pågår, ex elljusspår 0 kr 0 kr Oförändrat Oförändrat 

B2 Områden som kräver särskilt hänsynstagande ex badplatser, vattentäkt 40 kr 50 kr Oförändrat Oförändrat 

B3 Områden utan specifik inskränkning 47 kr 58,75kr Oförändrat Oförändrat 

 Jordbruksarrenden KF 78-04-04     

Åkermark 300 kr 375 kr Oförändrat Oförändrat 

Betesmark 80 kr 100 kr Oförändrat Oförändrat 
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Upplåtelse av offentlig plats 
Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 inkl 

moms 

Taxa 2018 exkl 

moms 

Taxa 2018 inkl 

moms 

TAXA: Antagen av KF 2011-10-27, § 137, gäller fr o m 2012-01-01. 

Nytt taxeförslag fr o m 2018 

     

TAXA FÖR TORGHANDEL     

1. Plats för bokning utan avtal     

Saluplats grundavgift för varje torghandelstillfälle (max 3 m djup), inkl el 130 kr/dag Inte aktuellt oförändrat oförändrat 

Saluplats grundavgift för varje torghandelstillfälle (max 3 m djup), exkl el Oförändrad Inte aktuellt oförändrat oförändrat 

Avgift för varje påbörjad meter utöver 3 meter (max 3 meter djup), oavsett 
tillgång till el 

20 kr/m/dag Inte aktuellt oförändrat oförändrat 

2. Vid bokning genom avtal om minst 1 dag/vecka under minst 6 månader i 
följd (dag = bokat antal dagar/vecka enligt avtal) 

  oförändrat oförändrat 

Torgplats med el, 3 löpmeter 400 x dag 
kr/månad 

Inte aktuellt oförändrat oförändrat 

Torgplats utan el, 3 löpmeter 350 x dag 
kr/månad 

Inte aktuellt oförändrat oförändrat 

Torgplats med el, 6 löpmeter 500 x dag 
kr/månad 

Inte aktuellt oförändrat oförändrat 

Torgplats utan el, 6 löpmeter 450 x dag 
kr/månad 

Inte aktuellt oförändrat oförändrat 

Torgplats med el, 9 löpmeter 600 x dag 
kr/månad 

Inte aktuellt oförändrat oförändrat 

Torgplats utan el, 9 löpmeter 550 x dag 
kr/månad 

Inte aktuellt oförändrat oförändrat 
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TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 inkl 

moms 

Taxa 2018 exkl 

moms 

Taxa 2018 inkl 

moms 

3. Avgift för upplåtelse av Marknadsplatsen, Gislaved 1 500 kr dygn 1 

500 kr/dygn 
därefter 

Inte aktuellt oförändrat oförändrat 

4 .Aktiviteter, marknader, evenemang eller andra kommersiella arrangemang 

av tillfällig karaktär på torg och andra offentliga platser: 

0,5 kr/m²/dygn Inte aktuellt oförändrat oförändrat 

Minsta avgift per tillfälle 500 kr  oförändrat oförändrat 

5. För upplag material och schaktmassor, uppställning av manskapsbodar, 
container och byggnadsställning. 

Oförändrad Inte aktuellt oförändrat oförändrat 

Minsta avgift per tillfälle Oförändrad Inte aktuellt oförändrat oförändrat 

6. Uteserveringar 20 kr/m²/år  oförändrat oförändrat 

7. Gatukök, kiosker, matvagnar mm 

Gislaved 

Anderstorp och Smålandsstenar 

Övriga orter 

 

75 kr/m²/månad 

65 kr/m²/månad 

55 kr/m²/månad 

 

Inte aktuellt 

Inte aktuellt 

Inte aktuellt 

oförändrat oförändrat 

Övriga villkor se "Taxa för upplåtelse e av offentlig plats i Gislaveds kommun"   oförändrat oförändrat 

.  
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Grävtillstånd 
Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 inkl 

moms 

Taxa 2018 exkl 

moms 

Taxa 2018 inkl 

moms 

TAXA: Dnr KS.2014.29, antagen av Kf 2014-03-27, § 50. Nytt taxeförslag fr o 
m 2018 

     

TAXA FÖR GRÄVTILLSTÅND     

Inkommen ansökan     

Godkänd ansökan (kr/ansökan) 1 000,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

Avslagen ansökan (kr/ansökan) 400,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

     

Granskning TA-plan (kr/h) 600,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

Besiktningskostnader mm. (byggmöte- och besiktningskostnad, förbesiktning 
av ledningsdragning samt kontroll av TA-plan på plats (kr/h) 

600,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

Max kostnad för administration av grävtillstånd (kr/ansökan) 10 000,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

     

Grundavgift per ingrepp, beläggning yngre än 3 år     

  Körbana huvud-, industri och lokalgata (kr) 5 150,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

Cykelbana, gångbana och motveck (kr) 2 635,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

  Korsning av körbana, schaktning (kr/m) 1 200,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

     

Återställning beläggning, utfört arbete     

  Körbana huvud- och industrigata 0-25 m2 (kr/m2) 865,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

  Körbana huvud- och industrigata 25-100 m2 (kr/m2) 785,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

  Körbana huvud- och industrigata 100-200m2 (kr/m2) 640,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 
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 Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 inkl 

moms 

Taxa 2018 exkl 

moms 

Taxa 2018 inkl 

moms 

Körbana lokalgata, cykelbana, gångbana och motveck 0-25 m2 (kr/m2) 565,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

Körbana lokalgata, cykelbana, gångbana och motveck 25-100 m2 (kr/m2) 485,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

Körbana lokalgata, cykelbana, gångbana och motveck 100-200 m2 (kr/m2) 340,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

     

Återställning övriga ytor     

Befintliga små- och storgatsten satt i stenmjöl 0-25 m2 (kr/m2) 845,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

Befintliga små- och storgatsten satt i stenmjöl 25-100 m2 (kr/m2) 800,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

Befintliga små- och storgatsten satt i stenmjöl 100-200 m2 (kr/m2) 760,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

     

Forts. Återställning övriga ytor     

Justering av grusyta i befintligt material 0-25 m2 (kr/m2) 140,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

Justering av grusyta i befintligt material 25-100 m2 (kr/m2) 120,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

Justering av grusyta i befintligt material 100-200 m2 (kr/m2) 100,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

     

Justering av gräsyta inkl. såjord och sådd 0-25 m2 (kr/m2) 115,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

Justering av gräsyta inkl. såjord och sådd 25-100 m2 (kr/m2) 98,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

Justering av gräsyta inkl. såjord och sådd 100-200 m2 (kr/m2) 75,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

Riktningsjustering av befintlig råkantsten (kr/m) 150,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

Omsättning av befintlig råkantsten (kr/m) 270,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

Ny betongkantsten klistrad på jämn asfalt (kr/m) 215,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 
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 Taxa 2017 

exkl moms 

Taxa 2017 inkl 

moms 

Taxa 2018 exkl 

moms 

Taxa 2018 inkl 

moms 

Vid nertagning av standardträd <16 cm omkrets inkl. plantering på ny plats 

(kr/st) 5 800,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

  Justering av befintliga betäckningar i grusyta (kr/st) 1 040,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

     

Materialåtervinning     

  Återvinning av asfalt på kommunens upplag i Gislaved och Smålandsstenar 

(kr/ton) 

525,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

     

Avtalsvite     

  Grävtillstånd (minst kr/vecka) 5 000,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

  TA-plan (minst kr/vecka) 5 000,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 

  Skada på avtalsskyddade träd (minst kr/vecka) 20 000,00 Inte aktuellt oförändrad oförändrad 
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Va-taxa 2018 

Taxa för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antagen av 

kommunfullmäktige 2017-xx-xx 
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TAXA  
för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den xx månad 2017. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
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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 

32 000 40 000 

b) 

en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df 

25 600 32 000 

c) en avgift per m2 tomtyta 24,32 30,40 

d) en avgift per bostadsenhet 11 200 14 000 

e)* 

en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. 

9 920 12 400 

 

* 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). 
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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. 

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 

32 000 40 000 

b) 

en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df 

25 600 32 000 

c) en avgift per m2 tomtyta 35,52 44,40 

d)* 

en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. 

9 920 12 400 
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* 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. 
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§ 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) 

 

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. 
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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 2017). När detta index ändras, 

har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

 

 

§ 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. 
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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 2 000 2 500 

 b) en avgift per m³ levererat vatten 15,80 19,75 

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 

  

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. 



27 

 

 

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). Om mätning inte sker antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per 

bostadsenhet. 

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). 
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§ 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 . 

§ 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. 

 Utan moms (kr) Med moms (kr) 

en avgift per m2 allmän platsmark 

för bortledning av dagvatten 
0,52 0,65 
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§ 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. 
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§ 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. 

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 2017). När detta index ändras för huvudmannen 

reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2018-xx-xx. 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 
 
Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-09-20     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §83    Dnr: TN.2017.44      
 
Taxa för vatten och avlopp 2018  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har sett över och arbetat om Gislaveds kommuns  
va-taxa med hjälp av konsult. Resultatet är ett nytt förslag till va-taxa inför 
2018.   
 
Anläggningsavgifterna föreslås höjas i två etapper så att kommunen när det är 
klart får en täckningsgrad på cirka 80%. Nuvarande täckningsgrad är cirka 44%. 
Avgiftsparametrarna blir de samma som i nuvarande taxa men beloppen för 
respektive parameter justeras. 
 
Den fasta delen av brukningsavgiften höjs så att fördelningen mellan fast och 
rörlig del av va-verksamhetens intäkt blir 50/50 istället för nuvarande 63/37. 
Detta görs genom att kubikmeterpriset minskas och lägenhetsavgiften höjs. 
Vissa av avgiftsparametrarna förändras jämfört med nuvarande taxa. 
 
Fördelningen av intäkter mellan spillvatten och dagvatten justeras så att 
dagvatten bär mer av sina egna kostnader.  
 
Beslutsunderlag 
Omarbetning va-taxa, rapport daterad 2017-08-30 
Förslag va-taxa 2018, daterad 2017-09-19 
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2017-09-06, §39 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta Va-taxa 2018, daterad den 19 

september 2017, samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta nya anläggningsavgifter för 2019; 

Servisavgift (5.1a och 6.1a) 40 000 kr exkl moms, FP-avgift (5.1b och 
6.1b) 32 000 kr exkl moms, Tomtyteavgift bostad (5.1c) 30,40 kr/m2 exkl 
moms, Tomtyteavgift annan fastighet (6.1c) 44,00 kr/m2 exkl moms, 
Bostadsenhetsavgift (5.1d) 14 000 kr/enhet exkl moms. 

 
  

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska förvaltningen  
 
 



  2017-09-19 

 

VA-TAXA 2018 
Taxa för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

antagen av kommunfullmäktige 2017-xx-xx 

 



 

 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-xx-xx, §xxx 

TAXA  
för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den xx månad 2017. 
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 2017-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 2017-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 

32 000 40 000 

b) 
en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

25 600 32 000 

c) en avgift per m2 tomtyta 24,32 30,40 

d) en avgift per bostadsenhet 11 200 14 000 

e)* 
en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

9 920 12 400 

 

* 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 

32 000 40 000 

b) 
en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

25 600 32 000 

c) en avgift per m2 tomtyta 35,52 44,40 

d)* 
en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

9 920 12 400 

 

* 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 2017). 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 2 000 2 500 

 b) en avgift per m³ levererat vatten 15,80 19,75 

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 

  

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). Om mätning inte sker antas den 
förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per bostadsenhet. 

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 
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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 . 

§ 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. 

 Utan moms (kr) Med moms (kr) 

en avgift per m2 allmän platsmark 
för bortledning av dagvatten 0,52 0,65 
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§ 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. 

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. 
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§ 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 2017). När detta index ändras för huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte 
oftare än en gång årligen. 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 
Denna taxa träder i kraft 2018-xx-xx. 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. 
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2 Inledning

Detta dokument, Utblicken, syftar till att ta fram en bild över möjligheter och utmaningar som
kommunen möter i framtiden. Nämndernas kunskaper och erfarenheter om verksamhetens
utveckling tillsammans med nationella rapporter och analyser om framtidens utmaningar utgör
grunden för kommunens omvärldsanalys och strategier inför framtiden.
 
Utblicken är första steget i planeringsprocessen inför 2019 års budgetarbete.
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3Omvärld

3.1 Målgruppen

Kommunikation och möten mellan invånare, kommuner och näringsliv är en viktig grund för
kommunens förmåga att möta framtidens utmaningar, dels för att skapa tillit till det demokratiska
systemet och för att utveckla en hållbar samhällsutveckling. Dialogen skapar tillit och förståelse för
utmaningarna som kommunen står inför.
 
De medborgardialoger som kommunen genomfört senaste åren, visar på ett större intresse från
invånarna att delta och att få komma till tals. Kommunen behöver nå ytterligare ålders- och
intressegrupper i samhället i syfte att få bättre kunskap om olika behov kring demokrati och
samhällsutveckling.
 
Det finns ett stort deltagande i sociala medier när det är frågor som engagerar stora grupper.
Arbetssättet behöver förändras för att nå invånare på andra arenor än de traditionella. Att aktivt
arbeta för att utveckla dialogen och att förbereda organisationen på detta är viktigt för att stärka
demokratin.
 
Synpunktshanteringen bidrar till förbättringsarbete i kommunens verksamheter. Det inkommer fler
synpunktsärenden än tidigare, detta för att tjänsten marknadsförts mer och använts i dialogarbete
som i tex. översiktsplaneringen och i förändringar kring skolorganisationen. Kommunen behöver
fortsätta att arbeta aktivt med att underlätta för invånare att lämna synpunkter och
förbättringsförslag.
 
För att stärka kommunens varumärke och möta framtidens krav på ökad tillgänglighet i form av
snabb service och ett professionellt bemötande blir Gislaveds kontaktcenter även framöver en viktig
aktör.

3.2 Omvärldsanalys

Gislaveds kommun tar fram en mer omfattande omvärldsanalys inför varje mandatperiod. En ny
Omvärldsanalys kommer att göras under 2018-2019.

Syftet med omvärldsanalysen är att identifiera trender som kan vara av stor vikt för Gislaveds
kommun som geografisk plats och som organisation, och som påverkar möjligheterna att nå
kommunens vision och övergripande mål. I analysen redovisas utmaningar och möjligheter för
Gislaveds kommun och hur man ska kunna möta dessa trender.

I Omvärldsanalys 2013 identifierades nedanstående trender som de mest avgörande för framtida
utmaningar.
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Med utgångspunkt i omvärldsanalys 2013, nämndernas omvärldsanalyser, den kommunomfattande
översiktsplanen och aktuella strategier utkristalliseras ett antal viktiga områden för kommunen 2019
och framåt.
 
Styrning och ledning
Då omvärlden förändras i allt snabbare takt behövs en alltmer ökad flexibilitet och snabba
omställningar i kommunens organisation. Detta kommer att ställa höga krav på styr- och
ledningsfrågor. Det gäller att dels på en kommunövergripande nivå ha aktuella förutsättningar för
att planera, ta beslut och följa upp verksamheten, men det gäller också att kunna ge organisationen
stöd för att kunna leda verksamheterna effektivt i den utveckling och förändring som sker allt
snabbare.
 
Samverkan
Det europeiska regelverket styr idag till stor del arbetet på nationell, regional och kommunal nivå.
Enligt SKL:s rapport ”EU i lokalpolitiken” från 2010, påverkas cirka 60 procent av de frågor som
tas upp i Kommunfullmäktige av EU. Att samverka med andra kommer bli allt viktigare. Utöver
samverkan inom Gnosjöregionen behöver samarbete ske med andra intressenter såsom närliggande
regioner men även med aktörer på nationell och internationell nivå.
 
I takt med att utvecklingen i samhället och vår omvärld går fortare ökar också kravet och behovet
av stöd från den kommunala organisationen. En aktiv omvärldsbevakning kan öka möjligheterna att
förbereda oss för att hantera till exempel flyktingströmmar, terrorism, eller konjunktursvängningar.
Samtidigt delar Gislaveds kommun många utmaningar med andra länder och kommuner och genom
erfarenhetsutbyten och gemensamma projekt kan vi lära av varandra, få nya perspektiv på våra
verksamheter och utvecklas tillsammans.
 
Gislaveds kommun behöver arbeta med företagsklimatet. Det förutsätter en fördjupad samverkan
med näringslivet som präglas av tillit och förtroende. Kommunen kan genom samverkan underlätta
för företag att etablera sig här. Kommunen kan också stödja näringslivets arbete med
kompetensförsörjning och arbetar aktivt för att utveckla infrastrukturen.
 
Hållbar utveckling
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar om att avskaffa
fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig
utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Sveriges kommuner, landsting och regioner har en
viktig roll i arbetet för att nå målen.
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Kommunen behöver arbeta ytterligare med ekologiska hållbarhetsfrågor. Växthusgaser är gaser i
atmosfären som bidrar till att medeltemperaturen på jorden ökar. De vanligaste växthusgaserna är
koldioxid, metan, lustgas och fluorföreningar. För att nå målen om minskad klimatpåverkan behövs
åtgärder på transportsidan, satsa på förnybar energi, ändra våra konsumtionsmönster och minska
jordbrukets klimatpåverkan. Oavsett om vi lyckas minska de klimatpåverkande utsläppen så
kommer klimatet att påverkas och enligt rådande forskning står det nu klart att
klimatförändringarna kommer att bli omfattande och få påverkan över hela världen. T ex väntas
nederbörden öka under vintertid och antalet kraftiga regn bli fler. Det kommer innebära högre
flöden i våra vattendrag och risk för översvämning med följder som skador på bebyggelse och
infrastruktur. Det är därför nödvändigt att samhället arbetar med anpassning till dagens och
framtidens klimat. Agenda 2030 miljömål och framtida vatten och dagvatten kan bli en mycket stor
utmaning för Gislaveds kommun framöver.
 
De mänskliga rättigheterna är grundläggande för kommunens arbete med social hållbarhet och de
spänner tydligt över alla de områden som omfattas. Integrationsarbete är nödvändigt bland annat
för alla människors lika värde och rättigheter men också sett ur ett diskrimineringsperspektiv.
Trygghetsarbetet är grundläggande för att människor ska kunna utvecklas. Folkhälsa är ett uttryck
för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god
folkhälsa handlar därför inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så
jämlikt fördelad som möjligt.
 
Bostadsförsörjning
Idag bor 85 % i tätorter och enligt långtidsutredningen förväntas att 54 % av Sveriges invånare bo i
storstadsregionerna år 2040. FN uppskattar i sin rapport att närmare 60 % av hela jordens
befolkning troligen kommer att bo i städer år 2030.
 
Bostadsförsörjning är liksom i övriga Sverige en viktig fråga för Gislaveds kommun.
Urbaniseringen medför att det blir allt dyrare och trångbott att bo i städerna.
Landsbygdskommunerna har därför möjlighet att genom att bygga attraktiva boenden och
livsmiljöer främja befolkningstillväxten. Genom att kommunen främjar bostadsbyggandet av
attraktiva och bra boendemiljöer ökar också möjligheten att konkurrera om arbetskraften.
 
Integration
Integrationsfrågor är ett pågående omfattande arbete. Prognosen framåt tyder på en fortsatt låg
tillströmning av asylsökande. Det är svårt att veta om vad som händer i framtiden gällande
flyktingströmmar men det är fortfarande oroligt i världen och i samband med att omvärlden
förändras kan det komma nya anledningar till att personer kommer till Sverige ex pga av
klimatförändringar. Samarbete i hela kommunen och civilsamhället kommer fortsatt vara en viktig
faktor för en lyckad integration.
 
Barn och unga
Barns tidiga utveckling och deras uppväxtvillkor är en viktig fråga för social hållbarhet. Ett nedsatt
hälsotillstånd under barndomen påverkar den framtida hälsan och får betydelse för hur livet
utvecklas. Det går att se ett samband mellan uppväxtvillkor och resultat i skolan och därmed fortsatt
karriär, hälsa och livslängd. Tidiga insatser, menar forskare, ger effekter under hela det fortsatta
livet. Insatser för barn är de mest samhällsekonomiska investeringar ett samhälle kan göra
(Göteborgs Stad, 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa,).
 
Vård och omsorg
För att klara att bevara välfärden behöver kommunen satsa på välfärdsteknologi , utveckling av nya
insatser, ett förändrat arbetssätt och variationer i boendeformer för personer med olika behov.
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Behoven av vård- och omsorg kommer att växa i takt med att det blir fler äldre. Allt fler äldre
väljer att bo hemma även med omfattande omvårdnadsbehov vilket också kommer att ställa krav
vid nybyggnation av bostäder.
 
Infrastruktur
Kommunen ska främja utbyggnad av IT-infrastruktur för att tillgodose snabb internetuppkoppling i

hela kommunen. Detta är en förutsättning för digitalisering och utveckling inom exempelvis

välfärdsteknologin. Det är viktigt att en väl fungerande IT-infrastruktur finns för att befintliga och

nya företag ska hänga med i den globala utvecklingen. I takt med att den digitala globala

utvecklingen ökar är det viktigt att kommunens invånare har möjlighet att ta del av detta.

Kommunen, tillsammans med GNAB (näringslivsbolaget) och näringslivet har konstaterat att det

finns en stor godsmängd i Smålandstenar som med fördel kan växla från väg till järnväg. Detta

förutsätter investeringar i ett nytt stickspår och en omlastningsterminal.

 
Demokrati
Medborgarnas intresse för samhällsfrågor har inte minskat, men man väljer att fokusera på enstaka
frågor, snarare än att bekänna sig till en tydlig ideologi. Med digitaliseringen finns det helt andra
möjligheter för medborgarna att själva skapa opinion och på så sätt direkt påverka. Troligtvis
kommer därför relationer att spela en viktig roll för att få en hållbar utveckling.
 
Viljan att engagera sig i föreningar minskar men viljan att hjälpa till vid stora händelser ökar.
Exempel på detta är tågstoppen i Stockholm där frivilliga lät okända övernatta hemma hos sig samt
Missing People som har fler frivilliga ju sämre väder som råder på platsen. Rätt hanterad är denna
kraft en stor tillgång.
 
Det finns ökade krav från samhället på snabb och korrekt information. Allt eftersom mediaflödet
har ökat med fler medier som publicerar webbnyheter och använder sig av sociala medier kommer
också kravet på snabb och korrekt information öka. Här finns en stor utvecklingspotential.
 
Säkerhet
Utvecklingen i samhället driver på behovet av att arbeta med säkerhetsfrågor ur olika perspektiv.
Både inre och yttre säkerhetsarbete kommer bli alltmer viktigt. En omfattande säkerhetsfråga är
arbetet med informationssäkerhet och hur vi kan stå emot organiserad och systematisk brottslighet
mot våra välfärdssystem.
 
Säkerhetsarbetet handlar också om hur kommunen kan förebygga hot och våldssituationer mot
förtroendevalda, brukare och anställda vilket också är en viktig demokratifråga.
 
Personalförsörjning
Sveriges kommuner står inför en utmaning vad gäller den strategiska personalförsörjningen. Under
de kommande åren beräknas mer än en tiondel av Gislaveds kommuns anställda att gå i
ålderspension, samtidigt som de årskullar som kommer in på arbetsmarknaden är mindre än de som
lämnar den. Eftersom situationen inte är unik för Gislaved kommer konkurrens uppstå om
arbetskraften.
 
Framtidens personalbrist kommer ställa stora krav på att kommunen är en attraktiv arbetsgivare.
Det finns flera strategier inom kommunens förvaltningar för att öka attraktiviteten. Att upprätthålla
kontinuitet i rekryteringsstrategin och arbetat innovativt är helt avgörande när konkurrensen om
kommande medarbetare ökar. Att minska personalomsättningen är en viktig faktor för att behålla



Gislaveds kommun, Kommunfullmäktige Utblick 201910(17)

kompetensen inom verksamheterna.
 
För att underlätta för företag att etablera sig i Gislaved och stödja de företag som redan finns i deras
kompetensförsörjning är det viktigt att samverkan sker mellan näringsliv och kommunen såsom
gällande vuxenutbildningar och utvecklad infrastruktur.
 
Digitalisering
Digitaliseringen är en kraft som är så stark att den driver andra trender. Det innebär bland annat en
omvandling av arbetsmarknaden och i vilken form myndigheter levererar sina välfärdstjänster.
Tidigare akademikeryrken kan komma att automatiseras osv. Digitalisering innebär också kulturella
förändringar, där förståelsen för hur man agerar i digitala miljöer blir minst lika viktiga som andra
uppförandekoder.
 
Kommunen som organisation behöver ha starka beställarorganisationer som tar ansvar samt kan
formulera sina behov av digitalisering på kort respektive lång sikt. Nämnderna behöver arbeta med
verksamhetsutveckling samt omvärldsbevakning som är relaterat till det digitala behovet.
Förändringarna måste också genomföras utifrån medborgarens perspektiv såsom behovet av öppen,
tillgänglig och tillräcklig information och kommunikation.
 
 

3.3 Befolkningsprognos

 

 

Befolkningsprognos för Gislaveds kommun 2019-2030

Folkmängdstabell

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 340 337 332 327 321 316 311 308 303 300 298 296

1-5 1 823 1 822 1 810 1 806 1 794 1 780 1 762 1 743 1 723 1 703 1 684 1 668

6 391 391 389 377 384 385 384 381 380 376 372 369

7-15 3 467 3 531 3 563 3 575 3 580 3 605 3 621 3 634 3 647 3 668 3 659 3 649

16-18 1 213 1 199 1 188 1 194 1 228 1 240 1 242 1 235 1 244 1 239 1 260 1 277

19 364 356 356 360 342 352 368 370 363 368 369 370

20-24 1 434 1 429 1 419 1 412 1 438 1 451 1 455 1 474 1 486 1 488 1 500 1 513

25-39 5 097 5 057 5 032 4 996 4 933 4 893 4 852 4 805 4 774 4 740 4 706 4 652

40-59 7 894 7 833 7 754 7 636 7 543 7 442 7 344 7 270 7 223 7 188 7 178 7 159

60-64 1 757 1 753 1 771 1 829 1 849 1 906 1 971 2 025 2 012 1 991 1 946 1 913

65-79 4 346 4 413 4 434 4 427 4 442 4 401 4 405 4 372 4 380 4 423 4 478 4 555

80-84 863 848 879 919 977 1 018 1 074 1 144 1 185 1 181 1 153 1 146

85-89 537 548 535 544 563 601 594 617 647 693 730 770

90-94 250 255 262 268 256 264 272 267 273 283 307 305

95-w 73 72 77 74 79 79 80 84 85 83 86 88

Summa 29
847

29
846

29
799

29
741

29
729

29
733

29
734

29
727

29
725

29
724

29
726

29
729

Alla siffror avser den 31/12 respektive år. Faktisk
folkmängd för 2016.
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Gislaved har 29574 (Aug 2017) invånare och är en medelstor kommun i Sverige. Under de senaste
åren har befolkningen ökat mer än tidigare år. En stor inflyttning från övriga världen är den
viktigaste förklaringsfaktorn. Samma utveckling går att se i hela riket och bidrar till en utmaning
för välfärdssamhället inom områden som barnomsorg, utbildning, sysselsättning och äldreomsorg.
 
Att antalet inflyttade beräknas minska under de kommande åren beror framför allt på att den ökade

Förändrings
tabell

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Inflyttning 1 438 1 401 1 311 1 295 1 330 1 345 1 346 1 345 1 356 1 365 1 370 1 376

Utflyttning 1 470 1 457 1 408 1 396 1 378 1 371 1 369 1 369 1 370 1 373 1 371 1 371

Flyttnetto -32 -56 -97 -101 -48 -26 -23 -25 -14 -8 -1 5

Födda 338 335 332 325 319 314 309 305 301 297 295 294

Döda 280 281 281 282 283 284 285 287 288 290 293 295

Födelsenetto 58 54 50 43 37 30 24 18 12 7 2 -1

Folkmängd 29
847

29
846

29
799

29
741

29
729

29
733

29
734

29
727

29
725

29
724

29
726

29
729

Folkökning 26 -1 -47 -58 -11 4 1 -7 -2 -1 1 3

Prognos över antalet äldre i Gislaveds kommun 2019-2030

Folkmängdstabell

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

65-69 1 566 1 580 1 570 1 577 1 625 1 611 1 609 1 625 1 676 1 696 1 750 1 810

70-74 1 549 1 535 1 485 1 426 1 400 1 412 1 428 1 420 1 427 1 471 1 460 1 460

75-79 1 231 1 298 1 379 1 424 1 416 1 378 1 368 1 327 1 277 1 256 1 269 1 285

80-84 863 848 879 919 977 1 018 1 074 1 144 1 185 1 181 1 153 1 146

85-89 537 548 535 544 563 601 594 617 647 693 730 770

90-94 250 255 262 268 256 264 272 267 273 283 307 305

95-w 73 72 77 74 79 79 80 84 85 83 86 88

Summa 6 069 6 137 6 185 6 230 6 316 6 363 6 425 6 483 6 571 6 662 6 754 6 864

Alla siffror avser den 31/12 respektive år.
Faktisk folkmängd för 2016.
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mängden inflyttningar från utlandet förväntas återgå till de nivåer som rådde innan
flyktingsituationen 2015.
 
Andelen utflyttade beräknas i prognosen utifrån utflyttningsrisker, dvs. risken att unga vuxna har en
större benägenhet att flytta. Företaget Kairos Future menar att det framförallt finns sju anledningar
till personer flyttar
Andel som instämmer i att följande var anledningar till flyttar

 Nya platsen var attraktiv – 50 %
 Ville ha en bättre bostad – 44 %
 Bättre framtidsutsikter – 33 %
 Minskade avstånd – 20 %
 Nytt arbete/arbetet flyttade – 18 %
 Flyttade “hem” igen till plats jag bott tidigare – 15 %
 Främst partnerns skäl, flyttade med – 13 %

 
Prognosen visar på att andelen födda kommer att minska vilket kan antas ha orsaker i att unga
vuxna och i fertil ålder minskar. Antalet äldre kommer att öka.
 
Prognosen för det totala antalet invånare i Gislaveds kommun visar på en minskning om 118
personer från år 2019 till år 2030.
 

3.4 Förändringar i lagkrav och regler

Det finns flera kända kommande lag- och regelförändringar som kommer att påverka
verksamheterna. Nedan följer en beskrivning av lagkravsförändringar som nämnderna beskriver
kan komma att påverka deras verksamheter framöver.
 
Ny kommunallag (2017:725) träder ikraft 1 januari 2018. (prop. 2016/17:171).

 Fullmäktige ska få en möjlighet att bestämma att styrelsen ska kunna fatta beslut om särskilt
angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet, dock inte sådana som rör
myndighetsutövning mot enskild eller tillämpningen av lag

 Rollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda ska tydliggöras. Framförallt
tydliggörs kommundirektörens roll

 Anmälan av delegationsbeslut ska förenklas
 Prövningsgrunderna för laglighetsprövning förtydligas
 Den kommunala anslagstavlan kan vara webbaserad
 Revisorernas roll stärks

 

Ny förvaltningslag träder ikraft 1 juli 2018. (prop. 2016/17:180).
 Det införs uttryckliga bestämmelser för hur ett ärende inleds och vad som gäller i fråga om

myndigheternas utredningsansvar
 Tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet
 En parts rätt att bli informerad om hur ärendet handläggs stärks. Dessutom ska motivering

av besluten förbättras
 Ny möjlighet för medborgare att snabba på långsam handläggning, s k dröjsmålstalan
 Det införs mer heltäckande bestämmelser om när en myndighet får ändra ett beslut och

uttryckliga bestämmelser om vilka beslut som får överklagas
 Det införs ett allmänt krav på lämplighet för den som är ombud eller biträde för en part
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Nya dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 träder ikraft 25 maj 2018.
EU har beslutat om nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas av
medlemsstaterna i maj 2018. Regeringens utredning om anpassningar av svenska författningar,
bland annat behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten och patientdatalagen ska lämnas i
augusti 2017.

 Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid den personuppgiftsansvariges skyldighet att
kunna visa att förordningen följs, vilket kan medföra krav på ökad dokumentation

 Det kommer att införas möjligheter för tillsynsmyndigheten att i vissa fall döma ut en
administrativ sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av
organisationens omsättning när en organisation missköter sin behandling av personuppgifter

 En anpassning till dataskyddsförordningen kommer sannolikt kräva en översyn av den
interna styrningen och riktlinjerna för hur personuppgifter hanteras

 

Socialtjänstlagen (2001:453). Ändringar och nya bestämmelser.
Flertal förändringar har gjorts i socialtjänstlagen. Att socialnämnden ska få ansvar för
verkställandet av nya påföljder när unga lagöverträdare döms för brott föreslås träda ikraft 1 juli
2019.
 
 
Statlig offentlig utredning (SOU 2017:21) Nationell kvalitetsplan.
Utredningen har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Genom
långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden ska utvecklingen av god kvalitet i den
framtida äldreomsorgen säkras. Utredningen föreslår åtgärder som syftar till:

 Högre kvalitet och effektivitet
 Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser
 Tryggad personalförsörjning
 Användning av välfärdsteknologi

Utredningen föreslår vidare att:
 Socialnämnden ska få tillämpa förenklad biståndsprövning beträffande hemtjänst i form av

serviceuppgifter och sociala insatser i mindre omfattning samt vissa trygghetslarm för
personer som har fyllt 80 år. Bestämmelsen införs i socialtjänstlagen. Utredningen föreslår
att bestämmelsen ska träda ikraft 1 juli 2018.

Behörighetskrav för enhetschefer eller motsvarande person i särskilt boende samt i hemtjänst och
dagverksamheter. Utredningen föreslår att enhetschef ska ha "lämplig utbildning så långt det är
möjligt". Med enhetschef avses verksamhetsnära person med ansvar för ledning av utförandet av
insatserna samt personal och ekonomi. Bestämmelsen gäller inte för utförare av hemtjänst i form av
enbart serviceuppgifter. Bestämmelsen införs i socialtjänstförordningen. Utredningen föreslår att
bestämmelsen ska träda ikraft 1 januari 2020.
 
 
Statlig offentlig utredning: Översyn av socialtjänstlagen (Dir. 2017:39).
Utredningen ska redovisa sina förslag senast 1 december 2018. Utredningen ska se över:

 Socialtjänstlagens struktur och konstruktion
 Tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst för att minska skillnaderna

mellan kommuner
 En hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar

till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser
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 Hur socialtjänstens uppdrag ska se ut för att tydliggöra kommunernas ansvar och förbättra
möjligheterna till samverkan och samarbete mellan kommuner och andra aktörer

 Lagens nuvarande indelning i olika målgrupper för att möjliggöra en helhetssyn så att
individens behov ses i hela sitt sociala sammanhang och minska stuprör

 Utvecklingen av en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst, från utredning till själva
vården och omsorgen

 Möjligheten för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en jämlik, likvärdig
och rättsäker socialtjänst säkerställs

 Möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättsäkerheten och kvaliteten i vården och
omsorgen riskeras.

 

Statlig offentlig utredning (SOU 2015:02)
Mottagandeutredningen har i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system
för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Utredningen ska redovisa sina
förslag senast 31 oktober 2017.

Utredningen ska:
 Föreslå en ändamålsenlig ordning för mottagande av asylsökande, nyanlända och

ensamkommande barn, där ett helhetsperspektiv ska gälla
 Analysera statens styrmedel och vid behov föreslå förändringar
 Analysera hur ansvarsfördelning och samverkan mellan Arbetsförmedlingen,

Migrationsverket, länsstyrelserna och kommunerna fungerar samt vid behov föreslå
förändringar i myndigheternas uppdrag och mandat

 Analysera hur etableringsstödjande insatser kan komma in i asylmottagandet
 Bedöma om det övergripande målet för organiserad sysselsättning ska gälla och vid behov

föreslå ett nytt mål, samt ge riktlinjer avseende omfattning och innehåll för den organiserade
sysselsättningen och när i tiden olika insatser bör ges

 Föreslå effektiviseringar och förenklingar av regelverket för statliga ersättningar
 Lämna förslag som underlättar regional och interkommunal samverkan inom mottagandet.
 Föreslå hur schablonersättning kan användas i större utsträckning.

 
 
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (Dir. 2016:40).
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken
(SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utredningen ska redovisas
1 oktober 2018. Utredningen ska leda fram till förslag om en långsiktigt hållbar ekonomisk
utveckling av insatsen personlig assistans och en lagstiftning som ska främja jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. I utredningen ingår även att analysera orsaken
till skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män när det gäller kvalitet i, tillgång till och
omfattning av insatser.
 

Skollagstiftning
 Skolkommissionen, Samling för skolan

Det betänkande som kan antas få störst påverkan på skolan de kommande åren är
Skolkommissionens slutbetänkande "Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet" (SOU 2017:35). Kommissionen föreslår flera förändringar som direkt kommer att
påverka grundskolans verksamhet men också sådant som kan komma att påverka gymnasieskolan.
Skolkommissionens förslag kan innebära större förändringar avseende statsbidrag till grundskolans
verksamhet som skulle kunna tillföra Gislaveds kommun 30 Mkr årligen, dock med förbehållet att
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kommunen bibehåller nuvarande resurstilldelning till undervisning och elevhälsa. Kommissionen
understryker också huvudmännens ansvar för att möjliggöra att lärare och rektorer kan koncentrera
sig på huvuduppgifterna och att dessa grupper ges utrymme för en fortlöpande
kompetensutveckling. Kommissionen understryker huvudmännens ansvar att tilldela verksamheten
medel utifrån behov och därmed att hänsynstagande sker till avgörande bakgrundsfaktorer.

Kommissionen betonar också alla elevers rätt till garanterad undervisningstid med behöriga lärare
inom såväl grundskolan som gymnasieskolan. Kommissionen vill därför skapa tydligare
uppföljning, inte minst inom gymnasieskolan, att detta sker. Kommissionen föreslår att regeringen
tillsätter en utredning i syfte att ta fram en ny regionalt baserad modell för finansiering och styrning
av gymnasieskolan, med utgångspunkt från ett starkare nationellt ansvar. Bakgrunden till detta är
att de anser att det är nödvändigt med ett starkare nationellt ansvar för gymnasieskolans
finansiering, dimensionering och lokalisering. Kommissionen pekar på att elevunderlaget,
tillgången till lärarkompetens och kapaciteten APL-platser på vissa håll i landet är otillräckliga för
att motsvara gymnasieskolans utbud med 18 nationella program och de 60 olika inriktningarna.
Detta kan påverka vilket utbud av gymnasieutbildningar som kan tillhandahållas i Gislaveds
kommun men också vuxenutbildningens utbud och därmed kommuninvånarnas möjlighet till
vidareutbildningar. Gymnasieutredningens förslag att det kommer att krävas tolv godkända
grundskolebetyg även för behörighet till gymnasiets yrkesprogram kan påverka antalet obehöriga
elever inför gymnasieantagningen.
 
Inom grundskolan föreslås också utökad tid i ämnet idrott och hälsa, vilket påverkar såväl
kompetensförsörjning inom ämnet som lokalbehov. Regeringen föreslår också att prao ska bli
obligatoriskt i årskurs 8 vilket kan påverka verksamhetens planering och behov av riktade resurser.
 
Om statens eventuella krav på minskade barngrupper i förskolan kommer att beslutas om kommer
behovet av förskoleavdelningar öka.
 

 Skolkostnadsutredningen, Det stämmer
Skolkostnadsutredningens betänkande "Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor" (SOU
2016:66) föreslår förändringar i kommunernas redovisning för att öka transparensen och skapa mer
lika villkor mellan kommunala och fristående huvudmän. Förändringen kommer att innebära en
ökad administration för kommunerna och kan påverka förutsättningarna mellan större och mindre
enheter i verksamheterna.

 
 En väl anpassad kommunal vuxenutbildning

Regeringen har tillsatt en utredning kring vuxenutbildningen "En väl anpassad vuxenutbildning".
Behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen gäller huvudsakligen kommunal
vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Den särskilda utredaren ska
bland annat se över bestämmelser gällande urval, betygsskala, högskoleförberedande examen och
särvuxelevernas möjlighet till utbildning efter sina behov och förutsättningar. Utredaren ska också
se över om lärare inom vuxenutbildningen får tillgång till den kompetensutveckling de behöver.
Utredningens förslag kan innebära att fler kan komma att anses vara prioriterade i antagningen till
komvux på gymnasial nivå.
 

 Beslut gällande skolan
Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner
och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att
stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag,
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skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Gislaveds kommuns satsningar inom
digitalisering av undervisningen kommer därför att vara angelägna även i framtiden.
 
 
Boverkets byggregler
I Boverkets byggregler finns nya krav på energihushållning och fastbränsleanläggningar som kan
påverka kommunens fastigheter.
 
 
Plan- och bygglagen
Grannehöranden och överprövning av bygglov kommer att ske annorlunda i framtiden. Det finns ett
lagförslag som begränsar möjligheterna för ej berörda sakägare att överklaga ett bygglovbeslut
vilket kommer att påverka hur vi kommunicerar med grannar och som i sin tur kan öka
arbetsbelastningen. Sannolikt fortsätter det att under aktuell period komma nya lättnader i
bygglovplikten och lättnader i krav på byggnadsverk som innebär merarbete för verksamheten med
framtagande av informationsmaterial men framför allt med rådgivning.
 
 
Livsmedelslagstiftning
Livsmedelsverket har aviserat en hel del förändringar inom livsmedelstillsynen. Redan idag har
man infört en rad nationella mål i kontrollerna.
 
 
E-cigaretter
Den 1 juli 2017 blev det anmälningsplikt på e-cigaretter och här har kommunen ett tillsynsansvar.
Troligen kommer det att bli tillståndspliktigt att sälja tobak. Detta innebär att kommunen skall
handlägga tobaksförsäljning på liknande sätt som man idag gör med alkoholservering.
 
 
Barnkonventionen förväntas bli lag
Sverige som stat är i folkrättslig mening redan bunden av barnkonventionen. Därmed följer en
förpliktelse att leva upp till de krav som konventionen ställer.
Tjänstemän och beslutsfattare i Gislaveds kommun måste förhålla sig till barnkonventionen på̊ ett
annat sätt än i dag eftersom konventionen blir gällande som lag och ensam kan läggas till grund för
myndigheters beslut i mål och ärenden.
 
 
Förslag om karensavdrag istället för karensdag
Inom Socialdepartementet har ett förslag om karensavdrag utarbetats. Idén om karensavdrag har
diskuterats vid ett flertal olika tillfällen alltsedan sjuklönelagens tillkomst. Enligt förslag ska de nya
reglerna träda i kraft först den 1 januari 2019. Detta motiveras med att arbetsmarknadens parter
måste ges möjlighet att anpassa gällande kollektivavtal till den nya ordningen.
 
 
Förslag om ny redovisningslag 2019
En översyn av den kommunala redovisningslagen har gjorts. Ett förslag har varit ute på remiss och
ska eventuellt börja gälla från 1 januari 2019. Den största förändringen och som kommer att
påverka kommunen mycket är att pensionerna ska resultatföras. Detta gäller även
ansvarsförbindelsen. Detta medför att det kommer att ställas ett högre krav på årliga överskott,
annars riskerar man att få ett negativt eget kapital som då behöver återställas.
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4Kommunens framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Ovanstående omvärldsanalys utmynnar i flertal framtida utmaningar och utvecklingsområde för
kommunen.
 
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.
 
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.
 
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.
 
Kommunen behöver främja nybyggnation av bostäder och variationer av boendeformer för
personer med olika behov. För att klara välfärden och leverera service och tjänster med rätt kvalitet
kommer det bli än mer viktigt att ständigt utveckla verksamheten och utveckla nya arbetsmetoder.
 
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.
 
Samverkan och dialog med andra kommer bli alltmer viktigt och Gislaveds kommun behöver
intensifiera samarbetet med andra kommuner, regioner och näringsliv.
 
Framtiden kommer att ställa krav på en effektiv och flexibel kommun. Ekonomiska förutsättningar
kommer fortsatt stå i fokus då Gislaveds kommun är mycket påverkade av det som sker i
omvärlden. 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 kontinuerligt förändrar arbetssätten.
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Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-10-18     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §96    Dnr: TN.2007.55   455  
 
Slutredovisning av överbyggnad omlastningen Mossarp  
 
Ärendebeskrivning 
Uppförande av byggnad över anläggningen för omlastning av hushållsavfall vid 
Mossarpstippen. Syftet med överbyggnaden är att skydda avfallet från 
nederbörd och att skydda omgivningen från det avfall som tidigare spridits med 
framförallt vind och fåglar.  
 
Byggnationen påbörjades i september 2013 och genomfördes som 
totalentreprenad av Naijbygg AB med underentreprenörer. Förslagsskisser och 
rambeskrivningar framställdes på kommunens uppdrag av BSV-konsult. 
 
Anläggningen stod färdig och togs i drift den 31 mars 2014, dock med smärre 
justeringar kvarstående avseende kringytor.  
 
Perioden från 31 mars 2014 fram till och med våren 2017 kantades av stora 
problem med de installerade portarna. De kördes på och sönder av en 
entreprenör av rent slarv vid flera tillfällen. Dessutom fungerade de installerade 
portarna inte som förväntat, vare sig i blåsväder eller övrigt och långa 
diskussioner med bygg- och underentreprenör fördes om portarnas funktion 
och kvalitet. Våren 2017 byttes de ursprungliga portarna ut mot annat fabrikat 
som bättre motsvarade de krav som hade ställts i upphandlingsunderlaget.  
 
Överenskommelse har träffats med byggentreprenören avseende fördelning av 
de kostnader som portproblemen orsakat och anläggningen är slutbetald. 
Totalkostnaden 3 811 468 kr är inom budget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till Tn 2017-10-18 
Protokollsutdrag Tn 2014-04-23, §46 
Protokollsutdrag Tn 2013-03-26, §35 
Protokollsutdrag Kf 2012-05-24, §68 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
 
att tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 

  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska förvaltningen  
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Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-10-23     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §116    Dnr: BU.2016.42   603  
 
Rapport Systematiskt kvalitetsarbete 2016/2017  
 
Ärendebeskrivning 
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- 
och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, 
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera 
och utveckla utbildningen. Arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt. 
Utgångspunkten är alltid att identifiera utvecklingsområden för ökad 
måluppfyllelse. Dokumentation ingår i alla faser och de nationella målen är alltid 
utgångspunkten. 

 
Kvalitetsarbetet på huvudmannanivå bygger på de uppgifter som kommer fram i 
verksamheternas kvalitetsarbete utifrån nämndens prioriterade mål för läsåret. 
Utöver det finns ett antal mått som följs över tid utan att vara prioriterade mål 
för läsåret. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat rapporten Systematiskt 
kvalitetsarbete läsåret 2016/2017 och föreslår att rapporten godkänns samt 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-10-09, §65, 
föreslå 
att godkänna Systematiskt kvalitetsarbete 2016/2017 med de förändringar 

och redigeringar som diskuterats. 
att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har justerat rapporten enligt de förändringar 
och redigeringar som diskuterades på arbetsutskottet. Rapporten har daterats 
2017-10-23. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-28. 
Rapport Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2016/2017, daterad 2017-10-23. 
Protokoll samverkansmöte BUN 2017-10-04. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2017-10-09, §65. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att efter redaktionella ändringar godkänna Systematiskt kvalitetsarbete 

2016/2017, daterat 2017-10-23 
att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. 

  
 

Expedieras till: 
Samtliga områden 
Kommunfullmäktige  
 
 



Vik 7 november 2017 

Till Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun. 

Saken: Strandskyddsdispens Vik 1:58, Hestra. 

Härmed vill vi meddela att Leif Einarsson tidigare har sökt och beviljats strandskyddsdispens för 

uppförande av två fritidshus på fastigheten Vik 1:58 ( 11 juni 2014). 

Det har emellertid gått mer än två år sedan dispens gavs och dispensen har därför upphört att gälla. 

Vid en eventuell ny ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten 

Vik 1:58 är vi konsekvent i vår uppfattning. 

Vi accepterar inte upphävning av strandskyddet och kommer att bestrida upphävning i alla instanser. 

Som sakägare vill vi följa proceduren. 

Gärna bekräftelse på mottagning av detta brevet. 

Doeko Ebbens 

Karin Ebbens 

Kullen Vik 33027 Hestra 

Bornsestraat 63 7597NH Saasveld Holland 

ebbens@kpnmail.nl 

doekoebbens@gmail.com 
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