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Plats och tid: Folkets Hus Valdemarsvik , 2020-03-30 , 19:00:00

· Upprop

· Val av två protokollsjusterare. Justering sker tisdagen den 7 april 2020 på
Strömsvik.

Nr Ärende Beredande instans
1 Sammanträdets behöriga

kungörande
2 Information

a) Ekonomisk uppföljning

b) Länsstyrelsens beslut om ny
ersättare i kommunfullmäktige

c) Information Nära vård

d) Revisionsrapport -
grasnkning beslutsunderlag
medborgarservice

e) Revisionsrapport -
granskning av
kommunstyrelsens beredning
av större fastighetsprojekt

f) Övrig information
3 Valärenden 2020 Ledamot och ordförande i

demokratiberedningen
4 Valärenden 2020 Ledamot KF, ersättare KS och

krisledningsnämnd
5 Valärenden 2020 Ledamot i KS och

krisledningsnämnd
6 Valärenden 2020 Huvudman Valdemarsviks

Sparbank
7 Valärenden 2020 Social myndighetsnämnd

(SMN)
8 Miljötaxan 2020,

indexuppräkning
KS § 45

9 Hamntaxa och hamnordning för
Valdemarsviks hamnar

KS § 46

10 Taxa Tennis samt Padelbanor KS § 47
11 Taxor småbåtshamn KS § 48
12 Motion - Utredning o analys av

försäljning av Väggö o Ämtö
naturreservat

KS § 34
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13 Motion - Fastställande av
sammanträdestider

KS § 56

14 Deltagande på distans i
politiska möten

Ej berett

15 Motioner interpellationer och
frågor

16 Avslutning

Förslag och yrkanden som ska lämnas på sammanträdet lämnas skriftligt till presidiet
under sammanträdet (Kommunfullmäktiges arbetsordning § 25.)

Välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträde som är offentligt!
Handlingar finns att hämta på biblioteket.

Marie Lindh Eriksson (C) Eva Köpberg
Ordförande Sekreterare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

(1) KF-KF.2020.1

Justerare

..........

..........

..........

Sammanträdets behöriga kungörande

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

(2) KF-KF.2020.3

Justerare

..........

..........

..........

Information

a) Ekonomisk uppföljning

b) Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i
kommunfullmäktige

c) Information Nära vård

d) Revisionsrapport - grasnkning beslutsunderlag
medborgarservice

e) Revisionsrapport - granskning av kommunstyrelsens
beredning av större fastighetsprojekt

f) Övrig information

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

(2) KF-KF.2020.3

Justerare

..........

..........

..........

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-09

KS § 52 KS-SA.2020.23 040

Justerare

..........

..........

Månadsuppföljningar 2020

Kommunstyrelsens beslut

1. Månadsuppföljning per 2020-01-31 godkänns.

Sammanfattning
Valdemarsviks kommun redovisar ett budgetunderskott med -28,2
mnkr på verksamheterna i 2019 års bokslut. En stor del av detta
överskridande är av strukturell karaktär. Detta innebär att
verksamheterna har för stor volym i förhållande till 2019 års
budgetramar.

Årets första uppföljning som måste ses som ett första antagande om
hur verksamheten utvecklas under året pekar mot ett
budgetunderskott på totalt -12,9 mnkr. Detta ger ett resultat på -4,6
mnkr.

Ett stort arbete har genomförts under 2019 i syfte att få
verksamheterna i balans i förhållande till budget. Besparingar
motsvarande 15 mnkr har genomförts men arbetet måste fortgå
under 2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett förvaltningen
flera uppdrag som ska redovisas på kommunstyrelsen den 9/3.

Prognos driftbudget, Mnkr

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Verksamheterna -474,8 -488,1 - 13,3
Finansiering 483,1 483,5 +0,4
Summa (årets resultat) 8,3 -4,6 -12,9

Prognos investeringsbudget, tkr

Tkr Budget Prognos Avvikelse
Investeringar 52,4 52,4 0

Inga avvikelser har rapporterats på investeringsbudgeten.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-09

KS § 52 KS-SA.2020.23 040

Justerare

..........

..........

Ärendebeskrivning
Driftbudgeten, verksamheterna

Mnkr, netto Budget Utfall
31/1

Prognos
avvikelse

Service och
administration

21,9 2,5 -1,1

Kommunchef
med stab

6 ,8 0,8 0

Stöd och omsorg 222 ,8 18,7 -5,0
Barn, utbildning
och
arbetsmarknad

167,2 12,2 -5,1

Samhällsbyggnad
och kultur

43,7 4,4 -2,1

Räddningstjänst
Östra Götaland

7,2 0,6 0

Politisk
organisation

5,3 0,2 0

Summa
verksamheterna

474,8 39,4 -13,3

Service och administration
Prognosen för 2020 är att ett överskridande motsvarande ca 1 100 tkr.
Det avser Ekonomi-, Personal och IT-enheterna. Överskridandet för IT-
verksamheten beror på att rekrytering av två nya medarbetare inte klar
och vakanserna måste lösas med inhyrd personal. Resultatet från 2019
och budgetram 2020 innebär att åtgärder krävs för att verksamheten
ska rymmas inom budgetram.

Kommunchef med stab
Prognosen för 2020 är att budgetramen kommer att hållas.
Besparingsarbetet fortsätter under 2020.

Stöd och omsorg
Sektorn har fullt fokus på besparingsuppdrag. Organisationen
förbereder för sammanslagning inom daglig verksamhet som en första
åtgärd.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-09

KS § 52 KS-SA.2020.23 040

Justerare

..........

..........

Barn, utbildning och arbetsmarknad
Kostnaderna ligger över budget i dagsläget men förväntas minska. Dock
ryms inte verksamheten inom budget och detta är tydligast inom
förskolan.
Fritidshemsverksamheten, Gymnasieverksamheten och
vuxenutbildningen beräknas kunna hålla tilldelad budget under året.
Förskola/barnomsorg har haft underskott under flera år och till detta ska
läggas en anpassning till årets ram. Förvaltningen bedömer att
verksamheten kommer att gå med underskott även innevarande år.
Arbetsmarknadsenheten har minskade anslag och får stora utmaningar
men kan klara budget.
Integration lämnar en noll prognos.
Grundskoleverksamheten prognostiserar underskott till följd av ökat
antal elever.

Samhällsbyggnad och kultur
Sektorns arbete med besparingar pågår utefter den besparingskalkyl
som togs fram under sommaren -19. Denna har efterhand uppdaterats.
När denna prognos läggs har sektorn planerade besparingar på ca 3,6
mnkr att genomföra under året. Detta ger ett budgetunderskott på -2,1
mnkr.

Finansiering

Mnkr Budget Utfall 31/1 Prognos
Pensionsutbetalningar
enligt äldre ordning

12,3 1,2 12,3

Kommunstyrelsens
reserv

3,0 0 3,0

Kapitalkostnadsökning 2,5 0 2,5
Löneökning 12,0 0 12,0
Internränta -5,3 0 -5,3
Skatteintäkter och
statsbidrag

-509,6 41,2 -510,0

Finansnetto 2,0 0 2,0

I SKR:s senaste skatteunderlagsprognos tappar kommunen 3,6 mnkr
jämfört budget. Däremot beslutade riksdagen den 19 februari om
ytterligare 2,5 miljarder till välfärden och det väntas komma 5,0
miljarder i vårändringsbudgeten i juni. Detta ger ett beräknat tillskott



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-09

KS § 52 KS-SA.2020.23 040

Justerare

..........

..........

till kommunen på ca 4,0 mnkr. Totalt innebär detta en prognos på
+0,4 mnkr.

Investeringar
Inga avvikelser har rapporterats under årets första månad.

Sammanfattning och slutsatser
Mot bakgrund av bokslut 2019 och de volymer verksamheten gick in i
innevarande år med är behovet av besparingar och förändringar
överhängande i den samlade verksamheten. Årets första prognos
visar att en hel del arbete kvarstår för att nå budget i balans.
Förvaltningen kommer att redovisa en åtgärdsplan och en analys av
differensen mellan prognos och utfall till kommunstyrelsen den 9:e
mars.

Beslutsunderlag
Skrivelse från avdelning service och administration 2020-02-28.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Avdelning service och administration, akten.













































































































SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

(3) KS-SA.2020.1

Justerare

..........

..........

..........

Valärenden 2020 - godkännande av avsägelse ordförande i
demokratiberedningen och fyllnadsval

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

(4) KS-SA.2020.1

Justerare

..........

..........

..........

Valärenden 2020 - godkännande av avsägelse ledamot
kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen och
krisledningsnämnd samt fyllnadsval

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



 
   
  
 Från: Conny Larsson <conny.eugen@gmail.com>
Skickat: den 6 mars 2020 10:32
Till: Kommun <Kommun@valdemarsvik.se>; Göran Hargestam
<goran.hargestam@sd.se>
Ämne: Uppsägning av alla mina kommunala uppdrag för Valdemarsviks kommun
med omedelbar verkan. 
  
   
  
  
  Härmed säger jag upp alla mina kommunala uppdrag inom KF och KS med
omedelbar verkan från dagens datum. 
  
  
 Motivation som jag vill skall redovisas till samtliga ledamöter samt diarieföras. 
  
  
 Jag är snart 72 år. Förstått att jag inte alls passar in inom den form av politik som förs
av de regerande inom kommunledningen i Valdemarsviks kommun där Vänsterns
Jonas Andersson har den avgörande rollen i samtliga frågor numera. 
  
  
 Då jag suttit som ordinarie sedan valet 2018 ser jag det som oförenligt i förhållande
till skattebetalarna i kommunen att stanna kvar som ledamot i KF samt KS och tyst
åse det ekonomiska svindleri som de styrande sjösatt i och med
Ringårds/Vammarhöjden projekten under ledning av vissa delar av
kommunfullmäktige.  
  
  
 Tre motioner har inlämnats av SD, Landsbygdspartiet och Moderaterna som alla
belyser detta. Då dessa inte hörsammas utan med minsta möjliga mandat via V och
Jonas Andersson åsidosätts finns det inget annat att göra för mig att inse det omöjliga
att kunna företräda mina SD väljare. Väljer därför att på detta vis påvisa hur ett
sekt/klanvälde utvecklats under många år till att bli dagens regerande kommunledning
som utan att ta till sig oppositionen djupanalys av läget fört oss till ruinens brant el.
ättestupan genom att följa den utstakade linje som utarbetetats av Erland Olausson
m.fl.  
  
  
 Jag önskar att detta inte vore fallet, men kan inte efter att ha åsett agerandet hos de
regerande inom kommunledningen inte dra någon annan slutsats. Jag väljer därför
livet utanför maktens centrum. 
  
  
 Önskar samtidigt oppositionen lycka till i fortsättningen med sitt fortsatta arbete att
belysa denna ekonomiska härdsmälta. 
  
  
 Med dessa ord lämnar jag nu KF samt KS för gott men kvarstår som skrivits som
varande SD-medlem i den lokala SD gruppen i Valdemarsvik. 
  
  
   
  
  



 Med vänliga hälsningar till alla. 
  
  
   
  
  
 Conny Larsson 
  
  
 SD Valdemarsvik.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

(5) KS-SA.2020.1

Justerare

..........

..........

..........

Valärenden 2020 - godkännande avsägelse ledamot
kommunstyrelsen och krisledningsnämnd fyllnadsval

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Rosa Jonsson <Rosa.Jonsson@valdemarsvik.se> 
Skickat: den 24 februari 2020 23:27
Till: Frida Andersson <frida.m.andersson@valdemarsvik.se>
Ämne: Avsägelse kommunstyrelse och stöd och omsorg utskottet 

Hej,

Härmed vill jag avsäga mina uppdrag i kommunstyrelse samt stöd och-
omsorgsutskottet vid nästkommande kommunfullmäktige. Det är av personliga skäl
som jag måste minska på mina politiska uppdrag.

Med vänliga hälsningar 
Rosa Jonsson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

(6) KS-SA.2020.1

Justerare

..........

..........

..........

Valärenden 2020 - godkännande avsägelse huvudman i
Valdemarsviks Sparbank och fyllnadsval

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



Hej efter lång o trogen tjänst som huvudman i sparbanken säger jag upp mitt uppdrag
eftersom jag har uppnått mogen ålder.
Mvh
Örjan Carlsson

Skickat från min iPad





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

(7) KS-SA.2020.1

Justerare

..........

..........

..........

Valärenden 2020

Kommunfullmäktiges beslut - val ledamöter i sociala myndighetsnämnden

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx











SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

(8) KS-TEK.2020.19

Justerare

..........

..........

..........

Miljötaxan 2020, indexuppräkning

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-09

KS § 45 KS-TEK.2020.19

Justerare

..........

..........

Miljötaxan 2020, indexuppräkning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Indexuppräkningen av livsmedel- och tobakstaxan om 2,30
%, vilket motsvarar en timavgift på 1140 kr antas.

2. Indexuppräkningen av miljötaxan om 2,30%, vilket
motsvarar en timavgift 860 kr, antas.

3. Den årliga tillsynsavgiften för e-cigaretter antas.

4. Revidera miljökontorets taxedokument.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden får för varje år, kalender år (avgiftsår)
besluta om justering av timavgiften i taxan. Enligt kommunens taxa
saka fördelning ske med hänsyn till index vad gäller lönekostnader
(till del av 75%) och konsumentpris (till del av 25%) och räknas fram
till oktober året före avgiftsåret.

Enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV) kommer
personalkostnaderna öka med 3,0% under 2020. Under perioden
augusti 2018- juli 2019 är konsumentprisindex på 0,2%. Fördelat på
en kombination av konsumentprisindex (till del av 25%) och
personalkostnadsindex (till del av 75%) har prisutveckling ökat
2,30%.

Den årliga tillsynsavgiften för e-cigaretter har saknats i nuvarande
taxan. Tobakslagen särskiljer på vanlig tobak och e-cigaretter vilket
medför att även e-cigaretter måste inkluderas i taxan, e-cigaretter är
inte tillståndspliktig, kravet på tillsyn kvarstår dock.

Miljötaxan följer den standard för taxa som SKR har arbetet fram,
vilket miljö- och byggnämnden tidigare ställt sig bakom.

Beslutsunderlag
Protokoll från miljö- och byggnämnden 2019-10-03 § 145.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
 

  2019-10-03   

  

 
Justerare 
 
.......... 
 
.......... 
 
 

MBN § 145 M-MBN.2019.18 
 
 
Initierare Miljö- och byggnämnden 

 
 
 
 

Ärende Miljötaxan 2020, indexuppräkning 

  
Miljö- och byggnämndens beslut att besluta att kommunfullmäktige 
 
1. Att anta indexuppräkningen av livsmedel- och tobakstaxan om 

2,30 %, vilket motsvarar en timavgift på 1140 kr. 
2. Att anta indexuppräkningen av miljötaxan om 2,30%, vilket 

motsvarar en timavgift på 860 kr. 
3. Att anta den årliga tillsynsavgiften för e-cigaretter. 
4. Att revidera miljökontorets taxedokument. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden får för varje år, kalenderår (avgiftsår) besluta 
om justering av timavgiften i taxan. Enligt kommunens taxa ska 
fördelning ske med hänsyn till index vad gäller lönekostnader (till del av 
75%) och konsumentpris (till del av 25%) och räknas fram till oktober året 
före avgiftsåret. 

Enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV) kommer 
personalkostnaderna öka med 3,0 % under 2020. Under perioden 
augusti 2018 – juli 2019 är konsumentprisindex på 0,2 %. Fördelat på en 
kombination av konsumentprisindex (till del av 25%) och 
personalskostnadsindex (till del av 75%) har prisutveckling ökat 2,30 %.  

Den årliga tillsynsavgiften för E-cigaretter har saknats i nuvarande taxan. 
Tobakslagen har särskiljer på vanlig tobak och e-cigaretter vilket medför 
att även e-cigaretter måste inkluderas i taxan, då E-cigaretter inte är 
tillståndspliktigt, kravet på tillsyn kvarstår dock. 

Miljötaxans följer den standard för taxa som SKL har arbetat fram, vilket 
Miljö- och byggnämnden tidigare ställt sig bakom. 

Beslutsunderlag 
Remissunderlag med bilagor 
 

 
Beslutet skickas till 
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur, akten 
Miljökontoret 



TAXOR OCH AVGIFTER FÖR
MILJÖKONTORET

2020

Gäller från och med 1 januari 2020

Kommunfullmäktige
Antagen 2019-11-xx § XX
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3

(Ej momspliktig taxa)

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och
strålskyddslagen

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Valdemarsviks 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 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade
med stöd av miljöbalken överklagas.

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

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken och 31§ strålskyddslagen är alla som är skyldiga att betala avgift
enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för
att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Timtaxa

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 840 860 kronor per hel timme handläggningstid.

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

8 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2016.

Avgifter för prövning

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

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD
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Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser och erläggas innan
handläggningen påbörjas.

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. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats
innan handläggningen har påbörjats.

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 kungörelser 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 denna taxa.

Avgifter med anledning av anmälan

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

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för
den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som
anges för övriga verksamheter.

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 beteckningen
C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas
inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

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 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som Miljö och
byggnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en
riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt
taxebilaga 2 samt en riskklassificering och erfarenhetsbedömning (placering i riskkolumn) enligt
taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga
3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.

Ytterligare tillsynsavgift grundad på erfarenhetsbedömning efter ordinarie tillsynsbesök kan tillkomma i
enlighet med vad som framgår av taxebilaga 3.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor,
eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i
den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

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

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

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 verksamheten har meddelats eller
anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn
som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas
timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta
åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska
tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller
kostnader.

Nedsättning av avgift

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

Avgiftens erläggande m.m.

24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Söderköpings kommun. Betalning ska ske inom tid
som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.

25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart
även om det överklagas.

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

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas
taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

Se bilagor sist i dokumentet
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Taxa för Valdemarsviks kommuns offentliga
kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen
Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Valdemarsviks kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt EU:s
bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och
animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna
lagstiftning.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning

2. registrering av anläggning

3. årlig offentlig kontroll

4. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll i övrigt
samt utfärdande av exportintyg.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-
bestämmelser som kompletteras av dessa lagar.

4 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd
timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för
indexuppräkning är oktober månad 2016.

5 § 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 Miljö- och
byggnämnden

Timavgift

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 110 1140 kronor per timme kontrolltid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till
faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. I de fall
timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid
som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd
med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv
timme per år tas ingen timavgift ut. För 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 timavgift.

Avgift för prövning

7 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG-förordningen 853/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung,
och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift för prövningen
som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den riskklass som gäller för
den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B.

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.

Avgiften för prövning får tas ut i förskott.

8 § För godkännande av en anläggning, som avses i § 7, 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 avgift enligt 7 §.

9 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås.
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Avgift för registrering

10 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att
tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

11 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804)
ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Miljö- och byggnämnden fastställer för anläggningen.
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning med
hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper, bestämning av
kontrolltidstillägg samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av
verksamheten där avgiften successivt ökar för varje kategori. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets
gällande vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”. Den årliga
kontrolltiden för varje riskklass, kontrolltidstillägg och erfarenhetsklass framgår av vägledningens
tabeller.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

§ 12 För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid Miljö- och byggnämnden beslutar för anläggningen.
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning med
hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt en
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Vid fastställandet av
risk- och erfarenhetsklasser samt kontrolltiden för dessa ska den nationella vägledningen från
Jordbruksverket användas.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timtaxan.

13 § Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig
i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället
tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

14 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 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. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och
beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Den som enligt 13 § samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska
dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats.

Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya
avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid
anläggningen har upphört.

15 § 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 som
äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften ska även betalas 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

16 § För Miljö- och byggnämndens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och
vilthanteringsanläggningar, tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan
offentlig kontroll som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 18 §
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 4 § livsmedelsverkets
föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel.
Miljö- och byggnämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften beräknas
genom att kontrolltiden multipliceras med timavgiften. Avgiften ska motsvara nämndens faktiska
kostnader för kontrollen.

Avgiften ska betalas kvartalsvis.
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Avgift för extra offentlig kontroll

17 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala
kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timavgiften och 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 extra offentliga kontrollen genomförs
debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.

Nedsättning av avgift m.m.

18 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att kontrollmyndigheten
får sätta ned 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.

Avgiftens erläggande m.m.

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Söderköpings kommun. Betalning ska ske inom tid
som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

20 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att Miljö- och
byggnämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

21 § Av 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att Miljö- och
byggnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

_____________

Taxa för Miljö- och byggnämndens verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Inledande bestämmelser
1 §. Avgift enligt denna taxa erläggs för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

Avgiftsskyldig
2 §. Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som tillhandahåller
sprängämnesprekursorer till enskilda.

3 §. Tillsyn av ekonomiska aktörer som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda enligt lagen
om sprängämnesprekursorer 1 110 1140 kr/timme

Nedsättning av avgift
4 § Om det finns särskilda skäl, får samhällsbyggnadsnämnden i det enskilda fallet – med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka
avgiften.

Taxa för Miljö- och byggnämndens verksamhet enligt Tobakslagen (1993:581) Lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter

Inledande bestämmelser
1 §
Avgift enligt denna taxa tas ut för Miljö- och byggnämndens verksamhet enligt tobakslagen. Lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Avgiftsskyldighet
2 §
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Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.
Avgiftsskyldig är den som ansöker om eller bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Lag om tobak
och liknande produkter.

Avgifter
3 §
För handläggning av anmälan enligt 12 c § tobakslagen tas avgift ut med följande belopp För prövning
av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap 1 § tas en avgift ut med följande belopp
Handläggning av anmälan om försäljning av tobak 1 110 kronor Handläggning för prövning av ansökan
om försäljningstillstånd är 6000 kronor
Handläggningsavgift debiteras i efterhand efter det att anmälan registrerats. Handläggningen debiteras
efter det att prövningen är genomförd

4 §
Avgift för tillsyn över försäljning av tobaksvaror ska betalas med 2 220 kronor per år (fast årlig avgift)
och motsvarar två kontrolltimmar. Avgift för tillsyn över den som bedriver tillståndspliktig försäljning
enligt 5 kap 1 § eller den som bedriver anmälningspliktig försäljningen enligt 5 kap 15§ ska betalas med
4500 kronor per år (fast årlig avgift). Den fasta avgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.
Sådan avgift ska betalas från och med det att försäljning av tobak har anmälts. Sådan avgift ska
betalas från och med det att verksamheten erhållit tillstånd för försäljningen Fast årlig avgift ska betalas
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Avgift för extra offentlig kontroll tillsyn
5 §
Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll extra tillsyn som går utöver den
normala kontrollverksamheten tillsynsverksamheter, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid tillsynstid enligt
kommunens timtaxa.
För sådana åtgärder tas timavgift ut. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört tillsynsbesök.

6 §
Avgift ska betalas med 1 110 860 kronor för varje hel timme eller 555 430kronor för varje påbörjad
halvtimme nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift).

7 §
Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra fast angivna avgifter samt
den avgift som ska utgå per timme handläggningstid med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den1 oktober året
före avgiftsåret.
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2015.

Nedsättning av avgift
8 §
Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden – med hänsyn till verksamhetens omfattning,
tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften.
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Taxebilaga 1

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

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

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN

Prövning

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna timavgift

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

timavgift

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

timavgift

Anmälan

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

timavgift

Tillsyn

Återkommande tillsyn av följande områden eller objekt

Tillsyn enligt föreskrifter för vattenskyddsområde timavgift

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

timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN

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
(förutsätter godtagbart BDT-avlopp)

4 x timavgift

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller
vatten

7 x timavgift

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen
föreskrivit

7 x timavgift

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

8 x timavgift

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 x timavgift

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-
25 personekvivalenter

9 x timavgift

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-
100 personekvivalenter

15 x timavgift

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för
101-200 personekvivalenter

18 x timavgift

Prövning av ansökan om tillstånd att anordna
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten
eller grundvatten inom vattenskyddsområde

1. Berg- eller ytjordvärmepump 3 x timavgift

2. Övriga anläggningar 5 x timavgift



11

Anmälan

Handläggning av anmälan av verksamhet som har beteckningen C i
Miljöprövningsförordningen(2013:251)

timavgift

Handläggning av anmälan om ändring av verksamhet som har
beteckningen C i Miljöprövningsförordningen(2013:251)

timavgift

Handläggning av anmälan avseende:

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

4 x timavgift

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

6 x timavgift

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Belopp som
motsvarar den

årliga
tillsynsavgiften
som utgår för

verksamhet enligt
taxebilaga 2 enligt
riskkolumn 0

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

timavgift

Handläggning av anmälan avseende inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet avseende:

1. Berg- eller ytjordvärmepump 2 x timavgift

2. Övriga anläggningar 3 x timavgift

Övrig prövning och anmälan

Prövning av ansökan om inrättande av vattentoalett med sluten tank och
handläggning av anmälan om inrättande av avloppsanordning utan
vattentoalett enligt 13§ förordningen(SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd vid samma tillfälle.

7 x timavgift

Tillsyn

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i
taxebilaga 2.

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timavgift

Inventering av enskilda avloppsanordningar (ej kompletta handlingar) 4 x timavgift

Inventering av enskilda avloppsanordningar (kompletta handlingar) 2 x timavgift

MILJÖSKADOR ENL. 10 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning

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

Timavgift

Anmälan

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

Timtaxa

Tillsyn i övrigt

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

Timtaxa

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN

Prövning

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

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 x timavgift

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 x timavgift

3. Orm som ej avses i 4 1 x timavgift

4. Giftig orm 2 x timavgift
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Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan
orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(anm. här redovisas två alternativ varav bara ett kan väljas)

Per spridningstillfälle 3 x timavgift

Prövning av ansökan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4 x timavgift

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

timavgift

Anmälan

Handläggning av anmälan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2 x timavgift

Handläggning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd av anmälan att anlägga gödselstad m.m. per
anmälan

2 x timavgift

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

1. Förmultningstoalett 2 x timavgift

2. Torrtoalett med latrinkompostering 2 x timavgift

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

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

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

4 x timavgift

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur 2 x timavgift

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

4 x timavgift

3. Skol- och fritidsverksamhet

Skola med mer än 400 elever 6 x timavgift

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 4 x timavgift

Skola med högst 100 elever 3 x timavgift

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
förskoleklass

4 x timavgift

Tillsyn

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i
taxebilaga 2.

Årlig tillsynsavgift
enligt Taxebilaga

2

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

Värdkommunen Årlig tillsynsavgift
enligt Taxebilaga

2

Gästkommunen Timavgift vid
inspektion med

sådana
anmärkningar att
värdkommunen

behöver
informeras eller
uppföljande
inspektion
behöver

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

timavgift

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timavgift

Uppdrag

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som upplåtet för
allmänheten eller annars nyttjas av många enligt Naturvårdsverkets
allmänna råd samt badvattenförordningen (SFS 2008:218)

Avgift för provtagning:

1. Strandbad 1 x timavgift
/provtagningstillf

älle

2. Badanläggningar 1 x timavgift
/provtagningstillf

älle

3. Enstaka bassänger 1 x timavgift
/provtagningstillf

älle

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser,
transporter och frakt. För anläggningar som behöver återkommande
tillsyn, tas även årlig avgift ut enligt vad som anges i Taxebilaga 2.

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN

Tillsyn av vattenverksamhet timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP.
MILJÖBALKEN
Anmälan

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

Tillsyn

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

timavgift

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning

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

3 x timavgift

Anmälan

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

3 x timavgift

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

timavgift

Information

Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846
2016:1128) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av
utrustning som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC1

1 x timavgift

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

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

2 x timavgift

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

2 x timavgift

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

men högst 10 m3.

2 x timavgift

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

2 x timavgift
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Tillsyn

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

1 x timavgift/år

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning

Prövning av ansökan om dispens att själv återvinna och bortskaffa avfall
på fastigheten enligt 15 kap 24§ miljöbalk (Befrielse)

2 x timavgift

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

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam från slamavskiljare 1 x timavgift

Total befrielse, ex obeboeligt hus 2 x timavgift

Utsträckt hämtningsintervall 1 x timavgift

Prövning av övriga ansökningar 1 x timavgift

Anmälan

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

1 x h

Tillsyn

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

4 h/år

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift

Strålskydd

Anmälan

Handläggning av anmälan enligt 10§ Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter om solarier och artificiella solanläggningar (SSMFS 2012:5)

Timavgift

Tillsyn

Tillsyn av solarieverksamhet enligt strålskyddslagen Årlig avgift enligt
taxebilaga 2
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Taxebilaga 2
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter

Följande förkortningar används i tabellen:

MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod
AK= Avgiftsklass
PN= Prövningsnivå

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt

Lagrum
i MPF

VK/ KK AK PN Beskrivning

 
JORDBRUK

Djurhållning
2 kap 1 § 1.10-i 7 B Anläggning för djurhållning med

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är
tyngre än 30 kilogram och avsedda för
produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor.

2 kap 2 § 1.11 6 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400
djurenheter, dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en
månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex
månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders
ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till
åtta månaders ålder och avelshannar.

2 kap 3 § 1.20 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en
månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex
månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive
smågrisar upp till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar,
tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders
ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till
åtta månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar,
sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors
ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive
kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller
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1.20-1
1.20-2

4
3

nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas
ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex
månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande
100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk
träck eller urin.

Vid beräkningen av antalet djur enligt första
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor
väljas som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
eller 2 §.

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter

- 1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 30 djurenheter (det högsta antalet
djurenheter under året) men högst 100
djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.

- 1.2002 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med
minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta
antalet djurenheter under året), dock inte
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion

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

Odling
- 1.3001 3 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en

odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter.
- 1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en

odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000
kvadratmeter.

- 1.3003 2 U
Anläggning för torkning av gödsel.

- 1.3004 2 U Odling av jordbruksmark som är större än 100
hektar för produktion av foder, livsmedel eller
annan liknande jordbruksproduktion.

- 1.3005 1 U Odling av jordbruksmark som är större än 10
hektar men högst 100 hektar för produktion av
foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.

- 1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1
hektar.

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
3 kap 1 § 5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40

ton foder förbrukas per kalenderår.
3 kap 2 § 5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5

ton foder förbrukas per kalenderår, om inte
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

- 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5
ton foder förbrukas per kalenderår.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING
AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL,
BERG, NATURGRUS OCH ANNAT

Berg, naturgrus och andra jordarter
4 kap 1 § 10.10 14 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är

större än 150 hektar, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
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2. endast innebär uppläggning och bortforsling av
redan utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.

- 10.1001 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material (torv) efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.

4 kap 2 § 10.11 22 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är
större än 25 hektar, om verksamheten inte endast
innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.

4 kap 3 § 10.20

10.20-1

10.20-2

10.20-3
10.20-4
10.20-5
10.20-6

10.20-7

10.20-8

10.20-9

10.20-10

20

18

16
14
12
10

9

8

7

6

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av
berg, naturgrus eller andra jordarter, om
verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av
redan utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.

- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd
berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd
berg.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.

- 10.2001 5 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom
bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt
bearbetade stenytan är större än 1 000
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt
hanterade mängden är större än 800 ton per
kalenderår.

- 10.2002 1 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom
bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt
bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter
per kalenderår eller den totalt hanterade
mängden är högst 800 ton per kalenderår.

- 10.2003 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material (berg, naturgrus eller
andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.

4 kap 4 § 10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.

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

4 kap 5 § 10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5
hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd
torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
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10.4001 1 U Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5
hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen
mängd).

4 kap 6 § 10.50 1 C Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan
eller områdesbestämmelser, om verksamheten
bedrivs på samma plats under en längre tid än
trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-
period.

- 10.5001 1 U Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter utanför område
som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten
bedrivs på samma plats under högst trettio
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

Råpetroleum, naturgas och kol
4 kap 8 § 11.10 10 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de

fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
4 kap 9 § 11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra

områden än de som avses i 8 §.
4 kap 10 § 11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller

brunkol.

Malm och mineral
4 kap 11 § 13.10 28 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av

malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4
eller 5 §.

4 kap 12 § 13.20-i 18 A Anläggning för rostning eller sintring av
metallhaltig malm, inbegripet sulfidmalm.

4 kap 13 § 13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av
metallhaltig malm för provändamål.

4 kap 14 § 13.40 28 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning
av malm, mineral eller kol än rostning och
sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 15 §.

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

4 kap 16 § 13.60 9 B
Anläggning för utvinning av asbest.

Annan utvinningsindustri
4 kap 17 § 13.70 3 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8

eller 9 §.

LIVSMEDEL OCH FODER

Slakterier
5 kap 1 § 15.10-i

15.10-i1
15.10-i2

19
11

B Slakteri med en produktion baserad på en
slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än
12 500 ton slaktvikt per kalenderår
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt
per kalenderår.

5 kap 2 § 15.20 8 B Slakteri med en produktion baserad på mer än
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per
kalenderår

5 kap 3 § 15.30 4 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50
ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår

- 15.3001 2 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50
ton slaktvikt per kalenderår

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

Livsmedel av animaliska råvaror
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5 kap 4 § 15.40-i 20 B Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 75 ton per
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller endast innebär
paketering.

5 kap 4 § 15.40-i 20 B Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 75 ton per
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller endast innebär
paketering.

5 kap 5 § 15.45 10 B Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller glass eller
endast innebär paketering.

5 kap 6 § 15.50

15.50-1

15.50-2

8

5

C Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men
högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller glass eller
endast innebär paketering.

-Beredning och behandling med en produktion av
mer än 500 ton men högst 2000 ton per
kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion av
mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår.

- 15.5001 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av högst 50 ton per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

Rökeri
5 kap 7 § 15.80

15.80-1

15.80-2

5

3

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men
högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.

- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta
produkter per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta
produkter per kalenderår.

- 15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta
produkter per kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

Livsmedel av vegetabiliska råvaror
5 kap 8 § 15.90-i 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med

beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår,
eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast innebär paketering.

5 kap 9 § 15.95 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton
men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
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1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit,
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck,
jäst eller kafferostning eller endast innebär
paketering.

5 kap 10 § 15.101 9 C Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit,
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck,
jäst eller kafferostning eller endast innebär
paketering.

- 15.9001 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror för en produktion av högst 2 000 ton
produkter per kalenderår.

Punkten gäller inte om verksamheten endast
innebär paketering. Punkten gäller inte heller
restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.

Kvarnprodukter
5 kap 11 § 15.125

15.125-1
15.125-2

9
5

C Framställning av livsmedel med tillverkning av
kvarnprodukter samt beredning och behandling
av kvarnprodukter, med en produktion av mer än
1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär
paketering.

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår.

- 15.12501 1 U Framställning av livsmedel med tillverkning av
kvarnprodukter samt beredning och behandling
av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1
000 ton per kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

- 15.12502 2 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring
av spannmål med en lagringskapacitet av mer än
10 000 ton.

Livsmedel av kombinerade råvaror
5 kap 12 § 15.131-i 18 B Anläggning för framställning av livsmedel med

beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av en
slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung
uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår
till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton
per kalenderår, eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår
till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger
animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet
250 multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5
med talet för det animaliska materialets
viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
innebär endast paketering.
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5 kap 13 § 15.141 15 B Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av mer än
5 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär
paketering.

5 kap 14 § 15.151 8 C Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av mer än
400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär
paketering.

15.13101 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av högst
400 ton per kalenderår.

Mjölkprodukter
5 kap 15 § 15.170-i 12 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter

med en produktion baserad på en invägning av
mer än 200 ton per dygn som
kalenderårsmedelvärde.

5 kap 16 § 15.180

15.180-1
15.180-2

15.180-3

9
8

5

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton
per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser glass.

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.

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

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

Oljor och fetter
5 kap 17 § 15.185-i 17 B Anläggning för framställning eller raffinering av

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om
produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om
produktionen baseras på enbart vegetabiliska
råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §.

5 kap 18 § 15.190 11 B Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår, om produktionen baseras på
animaliska råvaror, eller
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår, om produktionen baseras på
vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
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tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17
§.

5 kap 19 § 15.200 5 C Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av mer än 100 ton men högst 5 000
ton kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten
endast avser mjölkprodukter.

- 15.20001 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.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

Glass
5 kap 20 § 15.210 11 B Anläggning för tillverkning av glass med en

produktion av
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår om produktionen baseras på
animaliska råvaror, eller
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår om produktionen baseras på endast
vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.

5 kap 21 § 15.220 3 C Anläggning för tillverkning av glass med en
produktion av mer än 10 ton men högst 15 000
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.

- 15.22001 1 U Anläggning för tillverkning av glass för en
produktion av högst 10 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

Råsprit och alkoholhaltiga drycker
5 kap 22 § 15.230 19 B Anläggning för framställning av råsprit eller

alkoholhaltig dryck genom jäsning eller
destillation med en produktion av mer än 5 000
ton men högst 75 000 ton ren etanol per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.

5 kap 23 § 15.240

15.240-1

15.240-2

15.240-3

9

7

5

C Anläggning för framställning av råsprit eller
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller
destillation motsvarande en årlig produktion av
mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 §.

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol
per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol
per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per
kalenderår.

- 15.24001 1 U Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller
destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol
per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

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



23

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

Malt, maltdrycker och läskedrycker
5 kap 24 § 15.250 11 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning

av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av mer än 10 000 ton men högst
75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.

5 kap 25 § 15.260 8 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning
av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 §.

- 15.26001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning
av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

Jäst
5 kap 26 § 15.270 17 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än

100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
eller för framställning av startkulturer av
mikroorganismer för livsmedelsindustri eller
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd
reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.

- 15.27001 4 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst
100 ton per kalenderår eller för framställning av
startkulturer av mikroorganismer för
livsmedelsindustri eller jordbruk, om
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym
om högst tio kubikmeter.

Kafferostning
5 kap 27 § 15.280

15.280-5

15.280-6

9

5

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men
högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 §.

- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per
kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000
ton kaffe per kalenderår.

- 15.28001 1 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

Paketering av livsmedel
5 kap 28 § 15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell

förpackning av animaliska eller vegetabiliska
produkter
som inte sker i någon tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–
27 §§.

Foder av animaliska råvaror
5 kap 29 § 15.330-i 11 B Anläggning för framställning av foder med

beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 75 ton foder
per dygn eller mer än 18 750 ton foder per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölk eller endast innebär
paketering.
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5 kap 30 § 15.340

15.340-1

15.340-2

9

5

C Anläggning för framställning av foder med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 500 ton
men högst 18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär
paketering.

- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton
produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter
per kalenderår.

- 15.34001 1 U Anläggning för framställning av foder med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av högst 500 ton
produkter per kalenderår.
Punkten avser inte produktion av endast mjölk
eller endast innebär paketering.

Foder av vegetabiliska råvaror
5 kap 31 § 15.350-i 9 B Anläggning för framställning av foder med

beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast innebär paketering.

5 kap 32 § 15.360 5 C Anläggning för framställning av foder med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 31 §
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor
eller fetter eller endast innebär paketering

- 15.36001 1 U Anläggning för framställning av foder med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av högst 5 000 ton per
kalenderår.

Punkten gäller inte om verksamheten endast
innebär paketering.

Foder av kombinerade råvaror
5 kap 33 § 15.370-i 10 B Anläggning för framställning av foder med

beredning och behandling av animaliska och
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av en
slutprodukt vars innehåll av animaliskt material
uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår
till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton
per kalenderår, eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår
till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger
animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet
250 multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5
med talet för det animaliska materialets
viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast innebär paketering.

TEXTILVAROR
6 kap 1 § 17.10-i B Anläggning för förbehandling eller färgning av

mer än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn
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17.10-i1

17.10-i2
24

22

eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton
textilfibrer eller textilier per kalenderår.

6 kap 2 § 17.20

17.20-1

17.20-2

17.20-3

14

13

11

B Anläggning för förbehandling eller färgning av
mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer
eller textilier per kalenderår eller för annan
beredning av mer än 200 ton textilmaterial per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp
till luft av högst 3 ton flyktiga organiska föreningar
per kalenderår.

- Annan beredning än förbehandling eller färgning
av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton
men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än
1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial per
kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton
men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än
200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per
kalenderår.

6 kap 3 § 17.30 5 C Anläggning för förbehandling, färgning eller
annan beredning av mer än 10 ton men högst
200 ton textilmaterial per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.

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

PÄLS, SKINN OCH LÄDER
7 kap 1 § 18.10-i 18 B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar

eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar
eller skinn per kalenderår.

7 kap 2 § 18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men
högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår
eller för annan beredning av mer än 100 ton
hudar eller skinn.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

7 kap 3 § 18.30 5 C Anläggning för garvning eller annan beredning av
mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.

- 18.3001 1 U Anläggning för garvning eller annan beredning av
högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår.

TRÄVAROR

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
8 kap 1 § 20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller

träprodukter med kemikalier med en produktion
av
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller
träprodukter per dygn eller mer än 18 750
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per
kalenderår.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten
endast avser behandling mot blånadssvamp.

8 kap 2 § 20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller
träprodukter med kemikalier med en produktion
av
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller
träprodukter per dygn eller högst 18 750
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kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser behandling mot blånadssvamp.

Sågning, hyvling och svarvning av trä
8 kap 3 § 20.20

20.20-1
20.20-2

20.20-3

17
14

11

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 70 000
kubikmeter per kalenderår.

- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000
kubikmeter per kalenderår.

8 kap 4 § 20.30

20.30-1

20.30-2

9

7

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000
kubikmeter per kalenderår.

- 20.3001 3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 500
kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per
kalenderår.

20.3002 1 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av högst 500
kubikmeter per kalenderår.
Träbaserade bränslen och bränslen av
jordbruksprodukter

8 kap 5 § 20.40

20.40-1

20.40-2

20.40-3

20.40-4

20.40-5

20.40-6

20.40-7

8

7

4

8

7

4

5

C
Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår,
eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått
per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått
råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst
150 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst
20 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer
än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
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- 20.4001 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som
är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i
form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.

- 20.4002 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som
är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i
form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått
råvara per kalenderår.

- 20.4003 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som
är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i
form av pellets eller briketter, baserad på högst 5
000 kubikmeter råvara per kalenderår.

Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
8 kap 6 § 20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av mer än 600

kubikmeter per dygn eller mer än 150 000
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor,
träfiberskivor eller spånskivor.

8 kap 7 § 20.60

20.60-1
20.60-2

20.60-3

9
9

7

C Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150
000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor,
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av
spån.

-fanér eller plywood
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor,
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av
spån.
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-
skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån.

Lagring av timmer
8 kap 8 § 20.70

20.70-1

20.70-2

20.70-3

9

8

7

B Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med
begjutning av vatten, eller
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000
kubikmeter på land med begjutning av vatten,
eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000
kubikmeter med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.

8 kap 9§ 20.80

20.80-1 7

C Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land
utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt
8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är
tillståndspliktig enligt 8 §.

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000
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20.80-2

20.80-3

20.80-4

20.80-5

5

3

7

5

kubikmeter på land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter på land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan
vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000
kubikmeter i vatten.

- 20.8001 3 U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter
timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått
under bark (m3 fub), om lagringen sker på land
utan vattenbegjutning.

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

8 kap 10 § 20.90 3 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer
än sex veckor, behövs med anledning av storm
eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) i vatten.

- 20.9001 1 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer
än sex veckor, behövs med anledning av storm
eller orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) i vatten.

Behandling av blånadssvamp
8 kap 11 § 20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter

mot blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2
§.

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
9 kap 1 § 21.10-i

21.10-i1

21.10-i2

21.10-i3

21.10-i4

21.10-i5

25

22

18

19

16

A Anläggning för framställning i industriell skala av
pappersmassa av trä, returfiber eller andra
fibrösa material.

- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med
blekning per kalenderår.
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med
blekning per kalenderår.
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per
kalenderår.
- Mer än 200 000 ton massa
(mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
- Högst 200 000 ton massa
(mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.

- 21.1001 4 U Anläggning för framställning av pappersmassa
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1§

9 kap 2§ 21.30-i 15 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton per
dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av
papper, papp eller kartong.

9 kap 3 § 21.40 9 B Anläggning för framställning i industriell skala av
högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton per
kalenderår av papper, papp eller kartong.

- 21.4001 3 U Anläggning för framställning av papper, papp eller
kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2§.

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION

10 kap 1 § 22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med
heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
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är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap.
2, 3 eller 4 §.

10 kap 2 § 22.20 5 C
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

10 kap 3 § 22.30 8 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår.

10 kap 4 § 22.40

22.40-1

22.40-2

22.40-3

3

6

4

C Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i
form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form
av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 3 §.

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 50 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.

- 22.4001 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 15 000 kvadratmeter men högst
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form
av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.

- 22.4002 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
eller papperskopior framkallas per kalenderår.

- 22.4003 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material
i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.

- 22.4004 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
eller papperskopior framkallas per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.

- 22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material
i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH
KÄRNBRÄNSLE

11 kap 1 § 23.05 25 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till
gas- eller vätskeform.

11 kap 2 § 23.10-i 19 A
Anläggning för tillverkning av koks.

11 kap 3 § 23.11-i 25 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av
kol.

11 kap 4 § 23.12-i 28 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol).

11 kap 5 § 23.13 28 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §.

11 kap 6 § 23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.

11 kap 7 § 23.30

23.30-1

23.30-2

32

28

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas.

- Mer än 500 000 ton per kalenderår.

- Högst 500 000 ton per kalenderår.
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11 kap 8 § 23.40 16 A Anläggning för
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle,
eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av
bestrålat kärnbränsle.

11 kap 9 § 23.50 16 A Behandling eller lagring av obestrålat
kärnbränsle.

KEMISKA PRODUKTER

Organiska kemikalier
12 kap 1 § 24.01-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton enkla kolväten per kalenderår

12 kap 2 § 24.02-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton enkla kolväten per kalenderår

12 kap 3 § 24.03-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton syreinnehållande organiska föreningar per
kalenderår

12 kap 4 § 24.04-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syreinnehållande organiska föreningar per
kalenderår

12 kap 5 § 24.05-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår

12 kap 6 § 24.06-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår

12 kap 7 § 24.07-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton kväveinnehållande organiska föreningar per
kalenderår

12 kap 8 § 24.08-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton kväveinnehållande organiska föreningar per
kalenderår

12 kap 9 § 24.09-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår

12 kap 10
§

24.10-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår

12 kap 11
§

24.11-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton halogenerade kolväten per kalenderår

12 kap 12
§

24.12-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton halogenerade kolväten per kalenderår

12 kap 13
§

24.13-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton metallorganiska föreningar per kalenderår

12 kap 14
§

24.14-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton metallorganiska föreningar per kalenderår

12 kap 15
§

24.15-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton plaster per kalenderår

12 kap 16
§

24.16-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton plaster per kalenderår

12 kap 17
§

24.17-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton syntetgummi per kalenderår

12 kap 18
§

24.18-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
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ton syntetgummi per kalenderår

12 kap 19
§

24.19-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton färgämnen eller pigment per kalenderår

12 kap 20
§

24.20-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton färgämnen eller pigment per kalenderår

12 kap 21
§

24.21-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår

12 kap 22
§

24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår

Oorganiska kemikalier
12 kap 23

§
24.23-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton gaser per kalenderår

12 kap 24
§

24.24-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton gaser per kalenderår

12 kap 25
§

24.25-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton syror per kalenderår

12 kap 26
§

24.26-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syror per kalenderår

12 kap 27
§

24.27-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton baser per kalenderår

12 kap 28
§

24.28-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton baser per kalenderår

12 kap 29
§

24.29-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton salter per kalenderår

12 kap 30
§

24.30-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton salter per kalenderår

12 kap 31
§

24.31-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton icke-metaller, metalloxider eller andra
oorganiska föreningar per kalenderår

12 kap 32
§

24.32-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton icke-metaller, metalloxider eller andra
oorganiska föreningar per kalenderår

Gödselmedel
12 kap 33

§
24.33-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk

reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka
mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta
gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller
kalium

12 kap 34
§

24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka
högst 20 000 ton enkla eller sammansatta
gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller
kalium

Växtskyddsmedel och biocider
12 kap 35

§
24.35-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk

reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000
ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår

12 kap 36
§

24.36-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår

12 kap 37
§

24.37 26 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av
biotekniska organismer för bekämpningsändamål

Läkemedel
12 kap 38

§
24.38-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk

reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000
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ton läkemedel, även mellanprodukter, per
kalenderår

12 kap 39
§

24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår

12 kap 40
§

24.40

24.40-1
24.40-2

24.40-3

24.40-4

11
8

6

3

C
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk
tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus
eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19
kap 3 §.

- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per
kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.

12 kap 41
§

24.41 8 C Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av 1-40 eller 42-47 §§.

Sprängämnen
12 kap 42

§
24.42-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk

reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000
ton sprängämnen per kalenderår

12 kap 43
§

24.43-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton
sprängämnen per kalenderår

Annan kemisk tillverkning
12 kap 44

§
24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska

reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller
oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

12 kap 45
§

24.45 B Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur
biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per
kalenderår, om det i verksamheten inte används
eller tillverkas någon kemisk produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”,
eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras
i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1”, ”frätande på huden
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”,
”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
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24.45-1

24.45-2
24.45-3
24.45-4
24.45-5

10

16
10
10
6

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen
uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter,
om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per
kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter
genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19
kap.

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga
kemiska produkter
-verksamheten avser läkemedelssubstanser
-verksamheten avser sprängämnen
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar
-verksamheten avser ammunition

12 kap 46
§

24.46

24.46-1

24.46-2

24.46-3

24.46-4

9

8

6

5

C Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45
§,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska
produkter per kalenderår, om tillverkningen sker
genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska
produkter per kalenderår genom destillation, eller
tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-
eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-
eller hygienprodukter per kalenderår.

- 24.4601 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka högst 10 ton
färg eller lack per kalenderår.

- 24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka högst 10 ton
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-
eller hygienprodukter per kalenderår.

- 24.4603 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka högst 5 000
ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår,
om tillverkningen sker genom destillation.

12 kap 47
§

24.47 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt
tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
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3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.

- 24.4701 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt
tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per
kalenderår

GUMMI OCH PLASTVAROR
13 kap 1 § 25.10

25.10-1

25.10-2

16

12

B Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på mer än
2 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.

13 kap 2 § 25.11

25.11-1

25.11-2

25.11-3

25.11-4

10

8

6

4

C Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller
19 kap. 3 eller 4 §.

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.

- 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på högst 1
ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

13 kap 3 § 25.20

25.20-1

25.20-2

25.20-3

9

10

8

B Anläggning för att genom ytterligare
polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av
toluendiisocyanat, om produktionen baseras på
mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av
toluendiisocyanat, om produktionen baseras på
mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer
än 20 ton plastråvara per kalenderår.

- Polyuretan utan användning av
toluendiisocyanat, om produktionen baseras på
mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av
toluendiisocyanat, om produktionen baseras på
mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller
annan plast om produktionen baseras på mer än
500 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av
toluendiisocyanat, om produktionen baseras på
mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per
kalenderår, eller annan plast om produktionen
baseras på mer än 20 men högst 500 ton
plastråvara per kalenderår.

13 kap 4 § 25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare
polymerisation tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton
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plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3 §.

- 25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare
polymerisation tillverka produkter av plast, om
produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara
per kalenderår.

13 kap 5 § 25.40 8 B
Anläggning för flamlaminering med plast.

13 kap 6 § 25.50

25.50-1
25.50-2

25.50-3

25.50-4

25.50-5

25.50-6

25.50-7

25.50-8

7
4

3

9

7

5

4

3

C Anläggning där produktionen baseras på mer än
1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom
endast mekanisk montering eller mekanisk
bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19
kap. 3 eller 4 §.

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara
per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.

- 25.5001 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för tillverkning av
produkter av plast förutom endast mekanisk
montering eller mekanisk bearbetning.

- 25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för beläggning eller
kalandrering med plast.

MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter
14 kap 1 § 26.05-i 14 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive

glasfiber med smältning av mer än 20 ton per
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.

14 kap 2 § 26.10-i 14 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive
tillverkning av mineralull, med smältning av mer
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per
kalenderår.

- 26.1001 5 U
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.

14 kap 3 § 26.20

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
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly-
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår,
eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly-
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
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26.20-2

26.20-3

26.20-4

8

11

8

- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar
förbrukas per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar)
förbrukas per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra
glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.

14 kap 4 § 26.30 5 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror
som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per
kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §.

- 26.3001 2 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror
som omfattar blandning av glasråvaror (mäng),
smältning eller syrabehandling av glas, om
verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per
kalenderår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.

14 kap 5 § 26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.

14 kap 6 § 26.50-i 11 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast
sten, kakel, stengods eller porslin, med en
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer
än 18 750 ton per kalenderår, eller
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och
med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram
per kubikmeter.

14 kap 7 § 26.51 11 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer
än 50 ton keramiska produkter per kalenderår,
om glasyr med tillsats av tungmetaller används.

- 26.5101 3 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst
50 ton keramiska produkter per kalenderår, om
glasyr med tillsats av tungmetaller används.

14 kap 8 § 26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton
keramiska produkter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.

- 26.6001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton
keramiska produkter per kalenderår.

Cement, betong, kalk, krita och gips
14 kap 9 § 26.70-i 27 A Anläggning för att

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn
eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår,
eller
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn
eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår.

- 26.7001 4 U Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement
per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement
per kalenderår.

14 kap 10
§

26.80 27 B Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 9 §.

14 kap 11
§

26.90-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton
kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk per
kalenderår.
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14 kap 12
§

26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk,
krita eller kalkprodukter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.

- 26.10001 3 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per
kalenderår.

14 kap 13
§

26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.

- 26.11001 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.

14 kap 14
§

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 mineraliska produkter
14 kap 15

§
26.130-i 15 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av

asbestbaserade produkter.
14 kap 16

§
26.140 15 B Anläggning för behandling eller omvandling av

asbest.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.

14 kap 17
§

26.150

26.150-1

26.150-2

8

7

C Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan
eller områdesbestämmelser i mer än 90
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

- Inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i mer än 90
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

- 26.15001 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp
utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar
under en tolvmånadersperiod.

14 kap 18
§

26.160 5 C
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt

14 kap 19
§

26.170-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton
per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid
per kalenderår.

26.17001 5 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500
ton magnesiumoxid per kalenderår.

14 kap 20
§

26.180 7 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda
mineralfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
annan bestämmelse i denna förordning

STÅL OCH METALL
15 kap 1 § 27.10-i

27.10-i1

27.10-i2

27.10-i3

27.10-i4

29

24

16

14

A Anläggning för att producera järn eller stål (primär
eller sekundär produktion), med eller utan
utrustning för kontinuerlig gjutning, om
produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller
mer än 21 900 ton per kalenderår.

- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per
kalenderår.
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men
inte 1 000 000 ton per kalenderår.
- om produktionen överstiger 21 900 ton men inte
100 000 ton per kalenderår.
- Anläggning med induktionsugnar ESR-
anläggning, om produktionen överstiger 21 900
ton per kalenderår.

15 kap 2 § 27.20 A
Anläggning för att
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27.20-1
27.20-2

18
16

1. producera järn eller stål (primär eller sekundär
produktion), eller
2. behandla järnbaserade metaller genom
varmvalsning.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §.

- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per
kalenderår.
- Högst 50 000 ton per kalenderår.

15 kap 3 § 27.25-i

27.25-i1

27.25-i2

26

20

A Anläggning för att behandla järnbaserade
metaller genom varmvalsning av mer än 20 ton
råstål per timme eller mer än 175 200 ton råstål
per kalenderår.

- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per
kalenderår
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst
500 000 ton råstål per kalenderår.

15 kap 4 § 27.26-i 20 A Anläggning för att behandla järnbaserade
metaller genom hammarsmide, om slagenergin
per hammare är mer än 50 kilojoule och den
använda värmeeffekten är mer än 20 megawatt.

15 kap 5 § 27.27-i

27.27-i1

27.27-i2

27.27-i3

27.27-i4

27.27-i5

27.27-i6

27.27-i7

27.27-i8

16

14

10

7

16

14

10

7

A Anläggning för att behandla järnbaserade
metaller genom att anbringa skyddsbeläggningar
av smält metall med en inmatning av mer än 2 ton
råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål
per kalenderår.

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 17 500
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per
kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 17 500
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton zink per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 17 500
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst
1 000 ton zink per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 17 500
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av högst 100 ton zink per
kalenderår.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av mer än 10 000 m3 process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av mer än 1 000 m3 men högst 10 000 m3
process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av mer än 100 m3 men högst 1 000 m3 process-
eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av högst 100 m3 process- eller sköljvatten.

15 kap 6 § 27.31 12 A Anläggning för att behandla järnbaserade
metaller genom kallvalsning av mer än 100 000
ton stål per kalenderår.

15 kap 7 § 27.32 B Anläggning för att behandla järnbaserade
metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton
stål per kalenderår.
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27.32-1

27.32-2

13

10

- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
- Högst 20 000 ton per kalenderår.

15 kap 8 § 27.40-i

27.40-i1

27.40-i2

27.40-i3

27.40-i4

12

11

9

7

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om
produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än
5 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn
eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand
används.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där inte form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn
eller stål per kalenderår där inte form- eller
gjutsand används.

15 kap 9 § 27.50

27.50-1

27.50-2

27.50-3

27.50-4

9

8

7

7

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink
eller magnesium, om produktionen är mer än 500
ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §.

- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller
stål per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller
stål per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.

15 kap 10
§

27.60 3 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink
eller magnesium, om produktionen är mer än 10
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §.

- 27.6001 1 U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink
eller magnesium, om produktionen är högst 10
ton per kalenderår.

15 kap 11
§

27.70-i

27.70-i1

27.70-i2

27.70-i3

27.70-i4

27.70-i5

27.70-i6

27.70-i7

26

18

11

10

24

14

11

A Anläggning för att av malm, koncentrat eller
sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen
sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

- Av malm eller koncentrat producera mer än 80
000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20
000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3
000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1
000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per
kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
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27.70-i8 10
järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår.

15 kap 12
§

27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller
sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen
sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

15 kap 13
§

27.100-i

27.100-i1

27.100-i2

27.100-i3

27

23

18

A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller
legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är
återvinningsprodukter eller inte, om produktion av
bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn eller
mer än 1 000 ton per kalenderår.

- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per
kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly
eller kadmium per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller
kadmium per kalenderår.

- 27.10001 4 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller
legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är
återvinningsprodukter eller inte, om produktion av
bly eller kadmium är högst 1 000 ton per
kalenderår.

15 kap 14
§

27.101-i

27.101-i1
27.101-i2

21

19

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller
legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är
återvinningsprodukter eller inte, om produktion är
mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per
kalenderår.

- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per
kalenderår.

15 kap 15
§

27.110

27.110-1

27.110-2

11

9

B Anläggning för att smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är
återvinningsprodukter eller inte.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast
avser gjuterier.

- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-
järnmetall eller återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter.

15 kap 16
§

27.120

27.120-1
27.120-2

27.120-3

27.120-4

26
21

13

9

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller
raffinera icke-järnmetall ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i
11–15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

- Mer än 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.
- Högst 3 000 ton per kalenderår.

15 kap 17
§

27.130

27.130-1
27.130-2

27.130-3

27.130-4

27.130-5

22
14

11

9

8

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, om
produktionen är mer än 50 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.

- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per
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27.130-6 7
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per
kalenderår.

15 kap 18
§

27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, om
produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.

- 27.14001 1 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, om
produktionen är högst 1 ton per kalenderår.
METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING

16 kap 1 § 28.10-i

28.10-i1

28.10-i2

28.10-i3

28.10-i4

13

11

8

7

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym av
mer än 30 kubikmeter.

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

16 kap 2 § 28.20

28.20-1

28.20-2

28.20-3

28.20-4

12

9

7

7

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym
av mer än 1 kubikmeter men högst 30
kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter men högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

16 kap 3 § 28.25

28.25-1

28.25-2

4

2

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med
betpasta eller om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

-om verksamheten ger upphov till mer än 1
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
-om verksamheten ger upphov till högst 1
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

16 kap 4 § 28.30

28.30-1

28.30-2

12

9

B Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om
verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller
stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med
metall som sker med vakuummetod.

- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
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28.30-3

28.30-4

8

7

- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

16 kap 5 § 28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med metall än
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än 1
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med
metall som sker med vakuummetod eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt
4 §.

- 28.4001 1 U Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om
verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller
stål, om verksamheten ger upphov till högst 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

16 kap 6 § 28.50

28.50-1

28.50-2

28.50-3

28.50-4

28.50-5

28.50-6

28.50-7

28.50-8

12

9

7

5

9

7

5

4

B
Anläggning för termisk ytbehandling i form av
varmdoppning eller termisk sprutning med en
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling
och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst
1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst
100 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling
och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst
1 000 ton per kalenderår med uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst
100 ton per kalenderår med uppsamling och filter.

16 kap 7 § 28.71 1 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är anmälningspliktig enligt 10 §.

- 28.7101 1 U
Blästra högst 500 kvadratmeter yta.

16 kap 8 § 28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från
mer än 50 ton metallgods per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.

16 kap 9 § 28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3
§.

16 kap 10
§

28.95 C Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår, om verksamheten inte är en
fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2,
3, 4 eller 6 §,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till
avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per
kalenderår,
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28.95-1

28.95-2

6

4

4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per
kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods
per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning
av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per
kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per
kalenderår.

- Anläggning för produktion som omfattas av mer
än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av
högst två punkter ovan.

- 28.9501 1 U Anläggning, som omfattas av någon eller några
av följande punkter, för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt
eller tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till
avloppsvatten,
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per
kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per
kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per
kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning
av högst 50 kilogram per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om
metallförbrukningen uppgår till högst 500
kilogram per kalenderår.

ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 1 § 31.10 26 A Anläggning för att tillverka batterier eller

ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller
kvicksilver.

17 kap 2 § 31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier eller
ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly
eller kvicksilver.

17 kap 3 § 31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor
som innehåller kvicksilver.

17 kap 4 § 31.40-i 28 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom
bränning eller grafitisering.

17 kap 5 § 31.50 28 A Anläggning för att tillverka kol- eller
grafitelektroder.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4 §.

17 kap 6 § 31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller
elektrisk kabel.

METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1 § 34.10 7 C Anläggning för tillverkning av fler än 100

fordonsmotorer per kalenderår.
- 34.1001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100

fordonsmotorer per kalenderår.
18 kap 2 § 34.20 4 C

Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

Motorfordon
18 kap 3 § 34.30

34.30-1

34.30-2

28

24

B Anläggning för tillverkning och sammansättning
per kalenderår av
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 100 000 motorfordon men högst
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon
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34.30-3

34.30-4

34.30-5

34.30-6

34.30-7

20

12

24

16

10

som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.

18 kap 4 § 34.40 9 C Anläggning för tillverkning och sammansättning
per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 3 §.

- 34.4001 3 U Anläggning för tillverkning och sammansättning
per kalenderår av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

Järnvägsutrustning och flygplan
18 kap 5 § 34.50 9 C Anläggning för

1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

Maskinell metallbearbetning
18 kap 6 § 34.60 22 A Anläggning där det förekommer maskinell

metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom
yta för endast montering) större än 100 000
kvadratmeter.

18 kap 7 § 34.70

34.70-1

34.70-2

16

14

B Anläggning där det förekommer maskinell
metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20
kubikmeter, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 3 eller
6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett
fast centralt system för vätskor som volymen i
lösa behållare som är kopplade antingen till
metallbearbetningsmaskin eller till öppnade
behållare som används för påfyllning av
metallbearbetningsmaskin.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 20 kubikmeter men högst 75
kubikmeter.

18 kap 8 § 34.80

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 1
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
eller 10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 10 kubikmeter men högst 20
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34.80-2

34.80-3

6

4

kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 5 kubikmeter men högst 10
kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 1 kubikmeter men högst 5
kubikmeter.

- 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell
metallbearbetning och där total tankvolym för
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1
kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.

Gas- och oljeplattformar
18 kap 9 § 35.10 28 A Byggande av en plattform som är avsedd att

användas vid utvinning av olja eller gas inom
havsområden, om verksamheten inte prövas
enligt 11 kap. miljöbalken.

- 35.1001 18 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om
förläggning nära kusten för montering, utrustning,
ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande
åtgärd.

Skeppsvarv
18 kap 10

§
35.20 4 C

Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL

19 kap 1 § Med förbrukning avses i detta kapitel
lösningsmedelstillförseln minskad med den
mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte
återvinns för återanvändning där även
återanvändning av lösningsmedel som bränsle
ingår men inte lösningsmedel som slutligt
bortskaffas som avfall.

19 kap 2 § 39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka,
avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla,
rengöra, impregnera eller på annat sätt
ytbehandla material, föremål eller produkter, om
förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer
än 150 kilogram per timme eller mer än 200 ton
per kalenderår.

19 kap 3 § 39.15

39.15-1

39.15-2

17

15

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska
lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av farmaceutiska produkter, eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat.
Vid tillämpningen av första stycket ska inte
sådana organiska lösningsmedel medräknas som
omfattas av förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen eller av föreskrifter som har meddelats
med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte
sjukhus.

- 2. mer än totalt 200 ton organiska
lösningsmedel

- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska
lösningsmedel,
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton
organiska lösningsmedel
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39.15-3

39.15-4

39.15-5

39.15-6

39.15-7

14

17

15

17

15

- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton
organiska lösningsmedel,

- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av farmaceutiska produkter

- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska
produkter

- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat.

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim
eller andra beläggningspreparat.

19 kap 4 § 39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel
förbrukas per kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med
riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),
kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska
skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning”
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga”
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras
i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.

19 kap 5 § 39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel
förbrukas per kalenderår med mer än 500
kilogram i
lackering av vägfordon till följd av reparation,
underhåll eller dekoration som sker utanför
tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.

19 kap 6 § 39.50

39.50-1

39.50-2

39.50-3

8

8

6

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska
lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3
eller 4 §.

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår.

- 39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas
högst 1 ton halogenerade organiska
lösningsmedel
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- 39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer
än 2,5 ton men högst 5 ton organiska
lösningsmedel.

- 39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer
än 500 kg men högst 2,5 ton organiska
lösningsmedel.

39.5004 1 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas
högst 500 kg organiska lösningsmedel.
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA
KEMISKA PRODUKTER

20 kap 1 § 39.60

39.60-1

39.60-2

16

12

B Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska
produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet
för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000
ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per
kalenderår och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”,
eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras
i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk
2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”,
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller
”farligt för ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000
ton vid ett och samma tillfälle.

- Anläggning för lagring eller annan hantering
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton
per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller
hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

- Anläggning för lagring eller annan hantering
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 000
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av



48

39.60-3 8

mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton
per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton
men högst 500 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett
och samma tillfälle.

- Anläggning för lagring eller annan hantering
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av
mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per
kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton
men högst 250 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett
och samma tillfälle.

20 kap 2 § 39.70 6 C Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska
produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om det i anläggningen lagras
mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
anläggningen avser verksamhet för
energiproduktion eller kemisk industri och har
kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och
samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har
meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i
faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000
ton vid ett och samma tillfälle.

- 39.7001 1 U Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska
produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om det i anläggningen lagras
högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
anläggningen avser verksamhet för
energiproduktion eller kemisk industri och har
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kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och
samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har
meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i
faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton
vid ett och samma tillfälle.

20 kap 3 § 39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

- 39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.

20 kap 4 § 39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol,
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.

- 39.9001 1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv
eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL,
VÄRME OCH KYLA

21 kap 1 § Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och
avfallsförordningen (2011:927).

Anaerob biologisk behandling
21 kap 2 § 40.01 11 B Anläggning som genom anaerob biologisk

behandling av stallgödsel, grödor eller annat
biologiskt material producerar mer än 3 000
megawattimmar biogas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är
avfall och även om det material som inte är
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt
avfall per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.

21 kap 3 § 40.02 7 C Anläggning som genom anaerob biologisk
behandling av stallgödsel, grödor eller annat
biologiskt material producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är
avfall och även om det material som inte är
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt
avfall per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 2 §.

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
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21 kap 4 § 40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av
andra bränslen än kol där anläggningen har en
kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd
bränsleeffekt eller mer.

21 kap 5 § 40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller för att på
annat sätt än genom anaerob biologisk
behandling tillverka mer än 1 500
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §.

21 kap 6 § 40.20 7 C Anläggning för att uppgradera eller för att på
annat sätt än genom anaerob biologisk
behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar
gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.

Kärnkraft
21 kap 7 § 40.30 A

Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.

Förbränning
21 kap 8 § 40.40-i

40.40-i1

40.40-i2

24

12

A Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.

- Total installerad tillförd effekt av mer än 300
megawatt.
- Gasturbin.

21 kap 9 § 40.50-i

40.50-i1

40.50-i2

17

12

B Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt
men högst 300 megawatt.

- Total installerad tillförd effekt av mer än 100
megawatt men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50
megawatt men högst 100 megawatt.

21 kap 10
§

40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt
men mindre än 50 megawatt.

21 kap 11
§

40.60

40.60-1

40.60-2

40.60-3

5

3

5

C Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt,
om annat bränsle används än enbart fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas,
eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt,
om inget annat bränsle används än fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en
stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott.

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5
megawatt men högst 20 megawatt, om annat
bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500
kilowatt men högst 5 megawatt, om annat bränsle
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen
eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10
megawatt men högst 20 megawatt, om inget
annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen
eller fossil bränslegas.

- 40.6001 2 U Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller
fossil bränslegas, eller
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle
används än fossil eldningsolja eller biogen eller
fossil bränslegas.

21 kap 12
§

40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad
tillförd effekt av högst 20 megawatt.



51

Vindkraft
21 kap 13

§
40.90 4 B Verksamhet med

1. två eller flera vindkraftverk som står
tillsammans (gruppstation), om vart och ett av
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än
150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med ett
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten
påbörjas efter att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.

21 kap 14
§

40.95 3 B Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 120 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett
inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står
tillsammans med så många andra sådana
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt
består av minst sju vindkraftverk, om
verksamheten påbörjas efter det att
verksamheten eller verksamheterna med de
andra vindkraftverken påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 §.

21 kap 15
§

40.100 2 C Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter det att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.

- 40.10001 1 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive
rotorblad är lägre än 50 meter.

Värme- och kylanläggningar
21 kap 16

§
40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller

tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde,
grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen
eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel
genom vattentäkt.

21 kap 17
§

40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark,
vattenområde eller i grundvatten för en tillförd
energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.

- 40.12001 1 U Anläggning för lagring av värme i mark,
vattenområde eller i grundvatten för en tillförd
energimängd av högst 3 000 megawattimmar.

VATTENFÖRSÖRJNING
- 41.9001 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000

personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000
personer.

- 41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000
personer men högst 25 000 personer, eller utan
kemsteg för mer än 5 000 personer men högst
50 000 personer.

- 41.9003 2 U
Vattenverk för högst 5 000 personer.

AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
22 kap 1 § 45.10 A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller

annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas,
från det att reaktorn stängs av till dess att
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reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och
rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och
annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt
har avlägsnats från anläggningsplatsen.
FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING

23 kap 1 § 50.10

50.10-1

50.10-2

8

7

C Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.

- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår..

- 50.1001 4 U Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per
kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok
per kalenderår, eller
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per
kalenderår.

- 50.1002 2 U Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår,
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per
kalenderår.

- 50.1003 1 U Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per
kalenderår.

23 kap 2 § 50.20

50.20-1

50.20-2

50.20-3

50.20-4

7

5

4

5

C Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande
motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd
som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap.
1, 2 eller 3 §.

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som
motorbränsle.

- 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för
försäljning.

- 50.2002 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som
motorbränsle för försäljning.

- 50.2003 2 U
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.

- 50.2004 1 U
Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.
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- 50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än
400 platser för motorfordon.

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Hamnar
24 kap 1 § 63.10

63.10-1
63.10-2
63.10-3
63.10-4
63.10-5
63.10-6

29
24
18
12
8
7

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med
en bruttodräktighet på mer än 1 350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp
per kalenderår.

- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår

63.1001 4 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med
en bruttodräktighet på högst 1 350.
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.

24 kap 2 § 63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 1 §.

- 63.2001 4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med
uppläggning eller upptag

- 63.2002 3 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600
båtar, med uppläggning eller upptag

63.2003 2 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200
båtar, med uppläggning eller upptag

63.2004 1 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med
uppläggning eller upptag

63.2005 1 U
Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag

Flygplatser
24 kap 3§ 63.30

63.30-1

63.30-2

63.30-3

63.30-4

28

20

16

10

A Civil flygplats med en instrumentbana som är
längre än 1 200 meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är
tillståndspliktig enligt 4 §.

- Mer än 50 000 landningar per kalenderår.

- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000
landningar per kalenderår.
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000
landningar per kalenderår.
- Högst 5 000 landningar per kalenderår.

24 kap 4 § 63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med
infrastruktur för militär flygverksamhet, om
instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den
civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.

- 63.4001 4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med
infrastruktur för militär flygverksamhet, om
instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den
civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.

24 kap 5 § 63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.

- 63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500
flygrörelser per kalenderår äger rum.

Annan trafikinfrastruktur
- 63.10001 26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,

med en sammanlagd trafik med mer än 1 000
miljoner1 fordonskilometer per kalenderår.

- 63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 500
miljoner2 fordonskilometer per kalenderår.

- 63.10003 16 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 100
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miljoner1 fordonskilometer per kalenderår.

- 63.10004 1 U
Parkering

- 63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med
en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.

- 63.10102 13 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik
eller nationell person och/eller godstrafik med en
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.

- 63.10103 8 U
Övriga spåranläggningar.

LABORATORIER
25 kap 1 § 73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total

golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan
bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13
kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är
anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

- 73.1001 7 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning
med en total golvyta som är större än 5 000
kvadratmeter.

- 73.1002 2 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är större än 20 kvadratmeter men
högst 5 000 kvadratmeter.

73.1003 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är högst 20 kvadratmeter.

TANKRENGÖRING
26 kap 1 § 74.10

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 kemiska
produkter och där någon kemisk produkt,
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”,
”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för
huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”.

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
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74.10-2 7

annan verksamhet än den egna används för
förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter
per kalenderår.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används för
förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter
per kalenderår.

26 kap 2 § 74.20 6 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller
fat som används för förvaring eller för transport av
kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
27 kap 1 § 85.10 9 C

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
- 85.1001 6 U

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
27 kap 2 § 85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar,

om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
- 85.3001 1 U

Tandläkarmottagning.
85.4001 1 U

Djursjukhus och liknande

RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap 1 § 90.10

90.10-1

90.10-2

90.10-3

20

16

12

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster och som
tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men
högst 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men
högst 20 000 personekvivalenter.

28 kap 2 § 90.11

90.11-1
90.11-2

90.11-3

20
16

12

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av
2 000 personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

- Anslutning av fler än 100 000.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men
högst 100 000 personer.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst
20 000 personer.

28 kap 3 § 90.15-i 16 B Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten från en eller flera sådana
anläggningar som avses i 1 kap. 2 §
industriutsläppsförordningen (2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

28 kap 4 § 90.16

90.16-1

90.16-2

8

7

C Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 200 men högst 2 000
personekvivalenter.
-mottagande av en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 500 personekvivalenter men
högst 2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 200 personekvivalenter men
högst 500 personekvivalenter.

- 90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 100 men högst 200
personekvivalenter.

- 90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 25 men högst 100
personekvivalenter.

90.2003 1 U
Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm
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AVFALL
29 kap 1 § Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för

återanvändning, materialåtervinna avfall,
bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil
avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap.
miljöbalken.

29 kap 2 § Med farligt avfall och deponering avses i detta
kapitel detsamma som i avfallsförordningen
(2011:927).

29 kap 3 § Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma
som i 3 a § förordningen (2001:512) om
deponering av avfall.

29 kap 4 § Med förbränningsanläggning och
samförbränningsanläggning avses i detta kapitel
detsamma som i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall.

Förbränning
29 kap 5 § 90.180-i

90.180-i1

90.180-i2

90.180-i3

31

28

20

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall
är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton
per kalenderår.

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25
000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10
000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

29 kap 6 § 90.181-i

90.181-i1

90.181-i2

90.181-i3

31

28

20

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall
är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton
per kalenderår.

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25
000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10
000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

29 kap 7 § 90.190 10 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per
kalenderår.

29 kap 8 § 90.191 10 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
kalenderår.

29 kap 9 § 90.200-i 26 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer
än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i
förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 10
§

90.201-i 26 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i
förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 11
§

90.210-i 20 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden avfall är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i
förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 12
§

90.211-i 20 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. mer än 3 ton per timme, eller
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2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i
förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 13
§

90.212-i 13 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall
förbränns om den tillförda mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per
kalenderår.

29 kap 14
§

90.213-i 13 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt
avfall förbränns om den tillförda mängden avfall
är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per
kalenderår.

29 kap 15
§

90.220

90.220-1

90.220-2

90.220-3

10

8

7

B

Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i
förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.

29 kap 16
§

90.221

90.221-1

90.221-2

90.221-3

10

8

7

B
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i
förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.

29 kap 17
§

90.230 3 C Samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda
mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som
endast förbränner rent träavfall eller avfall som
anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253)
om förbränning av avfall

- 90.23001 2 U Samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns om den tillförda mängden är
högst 50 ton per kalenderår.
Punken gäller inte anläggning som endast
förbränner rent träavfall eller avfall som anges i
17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall

Deponering
29 kap 18

§
90.271 B Uppläggning av muddermassa

1. på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.
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90.271-1

90.271-2

10

7

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i
större mängd än 2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i
större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton.

29 kap 19
§

90.281 3 C Deponering av icke-farliga muddermassor på
land längs små sund, kanaler eller vattenvägar
som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.

- 90.28001 1 U
Uppläggning av snö från gaturenhållning.

29 kap 20
§

90.290-i 26 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert,
om den tillförda mängden avfall är mer än 100
000 ton per kalenderår.

29 kap 21
§

90.300-i

90.300-i1

90.300-i2

90.300-i3

15

10

8

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert,
om
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men
högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25
000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillståndspliktig enligt 20 §.

- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.

29 kap 22
§

90.310

90.310-1

90.310-2

90.310-3

12

9

7

B Deponering av icke-farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20
eller 21 §.

- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton
per kalenderår.

29 kap 23
§

90.320-i

90.320-i1

90.320-i2

90.320-i3

32

29

26

A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs
mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår.

- Den tillförda mängden avfall är mer än
100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
25 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår

29 kap 24
§

90.330-i 18 B Deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2
500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår,
eller
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer
än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillståndspliktig enligt 23 §.

29 kap 25
§

90.340

90.340-1

90.340-2

12

7

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte
är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton
men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton
per kalenderår.

29 kap 26
§

90.341 3 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts
enligt 32 § förordningen (2001:512) om
deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte
längre behöver vidtas enligt 33 § samma
förordning.

90.34101 1 U
Sluttäckt deponi som inte omfattas av
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anmälningsplikt enligt 26 §.

Återvinning eller bortskaffande av avfall som
uppkommit i egen verksamhet

29 kap 27
§

90.381 6 B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit
i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än
500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller
2. Bortskaffning av farligt avfall som har
uppkommit i egen verksamhet, om mängden
avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är
anmälningspliktig enligt 38 §.

29 kap 28
§

90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit i
egen verksamhet, om mängden avfall är mer än
2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är
anmälningspliktig enligt 67 §.

29 kap 29
§

90.391 4 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i
egen verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per
kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning

Biologisk behandling
29 kap 30

§
90.161 7 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk

behandling om avfallet inte är park- och
trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden
avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per
kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21
kap. 2 eller 3 §

29 kap 31
§

90.171

90.171-1

90.171-2

90.171-3

5

4

3

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk
behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
den tillförda mängden är mer än 10 ton men
högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den
tillförda mängden är mer än 50 ton men högst
18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2
eller 3 §

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall
är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår.

- 90.17001 1 U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk
behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
den tillförda mängden är högst 10 ton per
kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.

Animaliskt avfall
29 kap 32

§
90.241-i

90.241-i1 16

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än
genom biologisk behandling eller förbränning, om
den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.
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90.241-i2 10 - behandla mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton animaliskt avfall.

29 kap 33
§

90.251 10 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på
annat sätt än genom biologisk behandling eller
förbränning, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
kalenderår.

Återvinning för anläggningsändamål
29 kap 34

§
90.131

90.131-1

90.131-2

90.131-3

90.131-4

90.131-5

11

10

9

8

7

B Återvinning av icke-farligt avfall för
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken inte endast är ringa.

- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt
upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt
upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt
upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och
samma sammanhängande plats.

29 kap 35
§

90.141 1 C Återvinning av icke-farligt avfall för
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken är ringa.

Uppgrävda massor
29 kap 36

§
90.361 8 B Behandling av farligt avfall som utgörs av

uppgrävda massor, om mängden avfall är högst
2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 37
§.

29 kap 37
§

90.370 1 C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda
förorenade massor från den plats där
behandlingen sker, om behandlingen pågår under
högst en tolvmånadersperiod och inte är
tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.

Konvertering av smittförande avfall
29 kap 38

§
90.382 1 C

Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus

Avvattning
29 kap 39

§
90.375 7 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden

avfall som behandlas är högst 2 000 ton

Mekanisk bearbetning och sortering
29 kap 40

§
90.100

90.100-1

90.100-2

20

12

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt
avfall per kalenderår genom mekanisk
bearbetning.
Tillståndsplikten gäller inte
1. för att genom krossning, siktning eller
motsvarande mekanisk bearbetning återvinna
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål,
eller
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §.

- Den hanterade avfallsmängden är större än
50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.

29 kap 41
§

90.110 C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall
genom mekanisk bearbetning, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 000 ton per
kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande
mekanisk bearbetning återvinna avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål.
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90.110-1

90.110-2

90.110-3

8

7

1

- Den hanterade avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per
kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000
ton avfall per kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads-
eller anläggningsandamål

29 kap 42
§

90.70

90.70-1

90.70-2

11

10

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall
är mer än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål.

- Den hanterade avfallsmängden är mer än
75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår

29 kap 43
§

90.80 6 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall
är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet
ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår i andra fall.

- 90.8001 1 U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall
är högst 1 000 ton per kalenderår.

Elavfall
29 kap 44

§
90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat

sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter innan ytterligare
behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av
komponenter eller utrustning som innehåller
isolerolja.

Uttjänta fordon
29 kap 45

§
90.119

90.119-1

90.119-2

14

8

B Tömma, demontera eller på annat sätt
yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta
motordrivna fordon som inte omfattas av
bilskrotningsförordningen (2007:186).
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är
anmälningspliktig enligt 46 § 2.

- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000
ton per kalenderår.

29 kap 46
§

90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat sätt
yrkesmässigt återvinna
1. uttjänta bilar som omfattas av
bilskrotningsförordningen (2007:186), eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt
inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen
återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad
enligt bilskrotningsförordningen.

Förberedelse för återanvändning
29 kap 47

§
90.29 1 C

Förbereda avfall för återanvändning

Lagring som en del av att samla in avfall
29 kap 48

§
90.30

90.30-1

90.30-2

11

9

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle
är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i
andra fall.

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 100 000 ton i andra fall.

-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton
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90.30-3 8

och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i
andra fall.

-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och
avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i
andra fall.

29 kap 49
§

90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle
är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och
avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat
icke-farligt avfall i andra fall.

- 90.4001 2 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle
är högst 10 ton.

90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall
(förpackningar) avsedda för allmänheten

29 kap 50
§

90.50

90.50-1

90.50-2

90.50-3

90.50-4

90.50-5

12

11

9

8

6

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in
det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna
fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall.

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är
mer än 50 ton

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt
avfall.

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt
avfall.

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt
avfall.

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat
trä, eller
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt
avfall.

29 kap 51
§

90.60 3 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in
det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och
utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och
utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av
elektriska eller elektroniska produkter,
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4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och
utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon,
eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra
fall.

90.6001 1 U Lagring av farligt avfall som en del av att samla in
det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja,
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av
blybatterier,
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat
trä,
5. högst 200 kilogram i andra fall.
Långtidslagring, djupt bergförvar och
underjordsförvar

29 kap 52
§

90.454-i 26 A
Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.

29 kap 53
§

90.455 26 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst
0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är
tillståndspliktig enligt 52 §.

29 kap 54
§

90.457 17 A
Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.

29 kap 55
§

90.458 20 B
Underjordsförvara icke-farligt avfall
Lagring i avvaktan på återvinning eller
bortskaffande

29 kap 56
§

90.408-i 12 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan
behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8
eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är
mer än 50 ton.

Fartygsåtervinning
29 kap 57

§
90.451 30 A Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt

omhändertagande av fartyg som omfattas av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om
återvinning av fartyg och om ändring av
förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv
2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Radioaktivt avfall
29 kap 58

§
90.460 24 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall,

slutförvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt
avfall.

29 kap 59
§

90.470 24 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt
hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat
radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen
(1988:220), om hanteringen inte är
tillståndspliktig enligt 58 §.

Lagring och avskiljning av koldioxid
29 kap 60

§
90.480 32 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om

mängden koldioxid som är planerad att lagras är
mer än 100 000 ton

29 kap 61
§

90.485 27 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om
mängden koldioxid som är planerad att lagras är
högst 100 000 ton

29 kap 62
§

90.500-i 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk
lagring av koldioxid från
industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1
kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250)

29 kap 63
§

90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk
lagring av koldioxid från anläggningar som inte är
tillståndspliktiga enligt 62 §

29 kap 64
§

90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig
för geologisk lagring av koldioxid

Andra verksamheter med återvinning eller



64

bortskaffande

29 kap 65
§

90.406-i 14 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall
är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton
per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller
samförbränning
3. behandling i anläggning för fragmentering av
metallavfall, eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den
tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per
dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.

29 kap 66
§

90.405-i 12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller
mer än 12 500 ton per kalenderår och
verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. behandling innan förbränning eller
samförbränning
4. behandling i anläggning för fragmentering av
metallavfall, eller
5. behandling av slagg eller aska.

29 kap 67
§

90.435-i

90.435-i1

90.435-i2

90.435-i3

32

28

17

A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn
eller mer än 2 500 ton per kalenderår och
verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. materialåtervinning av lösningsmedel
4. materialåtervinning av oorganiskt material,
utom metaller och metallföreningar,
5. regenerering av syror eller baser,
6. återvinning av komponenter som används till
att minska föroreningar,
7. återvinning av katalysatorer
8. omraffinering eller annan behandling för
återanvändning av olja,
9. invallning,
10. sammansmältning eller blandning innan
behandling i en samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet
behandlas enligt någon av de andra punkterna i
denna paragraf, eller
11. omförpackning innan behandling i en
samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning eller innan
behandling av avfall enligt någon av de andra
punkterna i denna paragraf.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000
ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.

29 kap 68
§

90.410 24 A Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 100 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i
detta kapitel.

29 kap 69
§

90.420

90.420-1 20

B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100
000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i
detta kapitel.

- Den tillförda mängden avfall är mer än
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90.420-2

90.420-3

90.420-4

90.420-5

14

10

8

7

20 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton
men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.

29 kap 70
§

90.430 3 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om
den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är
anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon
annan bestämmelse i detta kapitel.

29 kap 71
§

90.440

90.440-1

90.440-2

90.440-3

32

28

17

A Behandling av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 2 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i
detta kapitel.

- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000
ton per kalenderår.

- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000
ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.

29 kap 72
§

90.450

90.450-1

90.450-2

90.450-3

15

12

8

B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i
detta kapitel.

- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton
men högst 2 500 ton per kalenderår

- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår

- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per
kalenderår
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR

30 kap 1 § 92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen
(kaliber större än 20 millimeter) eller för
sprängningar av ammunition, minor eller andra
sprängladdningar.

30 kap 2 § 92.20

92.20-1
92.20-2

92.20-3

5
4

2

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20
millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott
per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per
kalenderår.

- 92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för
högst 5 000 skott per kalenderår.

30 kap 3§ 92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.

- 92.10001 6 U
Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.

- 92.10002 4 U
Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.

- 92.10003 2 U
Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.
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TEXTILTVÄTTERIER
31 kap 1 § 93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.

Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt
19 kap. 4 §.

- 93.1001 4 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till
ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10.

- 93.1002 1 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET
32 kap 1 § 93.20 7 B

Krematorium.

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER

Lackering m.m.
- 100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller

mer än 10 ton pulver per kalenderår.
- 100.1002 3 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg

eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver
per kalenderår.

Hantering av brom- eller fluorkarboner
- 101.1001 6 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per
år.

- 101.1002 3 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton
fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.

- 101.1003 1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per
år.

- 101.1004 7 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per
år.

- 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.

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER1

Utbildningsverksamhet och liknande
- 200.10-2 5 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer

än 50 elever.
- 200.10-3 4 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med

högst 50 elever.
- 200.10-4 4 C Internationell skola.
- 200.10-5 4 C Grundskola, grundsärskola, specialskola,

sameskola.
- 200.10-6 4 C Förskola.
- 200.10-7 1 C Förskoleklass, öppen förskola.
- 200.10-8 1 U

Familjedaghem.

Samlingslokaler och liknande
- 200.20-1 1 U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende,

universitet och högskolor.
- 200.20-2 1 C

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.
- 200.20-3 1 U

Fritidsgård och liknande.

Skönhetsvård och liknande
- 200.30-1 2 U

Solarium.
- 200.30-2 1 U

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.
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- 200.30-3 1 U
Frisersalong.

Vård och hälsa
- 200.40-1 4 U Lokaler för vård1 eller annat omhändertagande >5

boende.
- 200.40-2 2 C Fotvård.
- 200.40-3 3 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen

verksamhet.
- 200.40-4 2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och

liknande.
- 200.40-5 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 mer än 200 lägenheter men högst 500

lägenheter inom samma bostadsområde.
- 200.60-3 4 U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200

lägenheter inom samma bostadsområde.
- 200.60-4 3 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma

bostadsområde.
- 200.60-5 4 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet,

folkhögskola med boende, vandrarhem,
kriminalvård.

- 200.60-6 3 U
Camping/stuganläggning.

- 200.60-7 1 U
Bed & breakfast.

- 200.60-8 3 U
Övrigt tillfälligt boende.

Förvaring av djur
- 200.70-1 1 U

Lokaler för förvaring av djur.

Taxebilaga 3

Riskbedömning

Årlig tillsynstid
Verksamheten inplaceras först i en avgifts klass enligt taxebilaga 2. Verksamheten inplaceras därefter i
en riskkolumn med tillämpning av riskbedömning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden i
timmar för varje år avgiftklass och riskkolumn framgår av nedanstående tabell. T är timtid, alltså
timavgift.

Riskbedömning
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens
påverkan beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal kolumnflyttningar, men den
maximala kolumnförflyttningen som en verksamhet erhåller är 6 kolumnförflyttningar.
Kolumnförflyttningarna ligger tillgrund inplacering i rätt riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen
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enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal
kolumnförflyttningar som verksamheten erhåller i riskbedömningens motsvarande antal kolumnsteg åt
höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0.
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Riskkolumner1

Avgiftsklass 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
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Faktor och bedömningsgrund Riskpoäng

1.Markförhållanden, lokalisering m.m.

a) Historisk förorening i mark eller byggnad 1

b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus,
vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde

1

c) Påverkar miljökvalitetsnorm 1

2.Kemiska produkter

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller
prioriterade riskminskningsämnen

1

3.Tillägg av riskpoäng

a) Verksamheten berörs av specialbestämmelser 1

b) Använder ej förnybar energi 1

c) Särskilt transportintensiv verksamhet 1

d) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som
medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov

1-6

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 rengöring1 1

Alla typer av verksamheter Bad med äventyrskaraktär 1

Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating,
spa o. dyl.

1

Alla typer av verksamheter Diatermi 1

Alla typer av verksamheter Enskilt vatten2 1

Alla typer av verksamheter Förskola/fritids som extra
verksamhet i annan lokal eller
verksamhet enligt 38 § FMVH

1

Alla typer av verksamheter Försäljning av hygieniska och
kosmetiska produkter

1

Alla typer av verksamheter Gym som extra verksamhet 1

Alla typer av verksamheter Hög musik 1

Alla typer av verksamheter Nagelvård, nagelskulpturering
och liknande

1

Alla typer av verksamheter Piercing 1

Alla typer av verksamheter Silikoninjicering 1

Verksamhetsdel
eller liknande

Kriterier Riskpoäng

Alla typer av verksamheter Solarium som extra verksamhet 1

Alla typer av verksamheter Uteservering3 1

Alla typer av verksamheter Verksamhet som bedrivs i bostad
eller utnyttjar vatten, WC o.s.v. i
bostad

1

Alla typer av verksamheter Yrkesmässig hygienisk
verksamhet som extra
verksamhet under samma
organisationsnummer

1 per del

Alla typer av verksamheter Återanvändning av stickande och
skärande verktyg4

1

Camping, stugbyar,
strandbad o. dyl., i

Användning av torrtoalett 1
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förekommande fall även
andra typer av
verksamheter

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
utbildning1

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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Erfarenhetsbedömning

Frågor med alternativa svar Erfaren-
hets-
poäng

1. Hur hanterar verksamheten sin
egenkontroll?
a) Rutiner för egenkontroll finns och följs 0

b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men
anmärkningar på verksamheten som kan härledas
till brister i egenkontrollen finns.

1

c) Rutiner för egenkontroll finns, men används inte
eller endast i obetydlig omfattning

2

d) Rutiner för egenkontroll saknas 3

2. Erfarenheter sedan senaste
tillsynsbesöket
a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot

samtliga tidigare avvikelser
0

b) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot
vissa, men inte samtliga, tidigare avvikelser

1

c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot
samtliga tidigare avvikelser

2

3. Värdering av aktuell inspektion
a) Inga brister upptäcks vid inspektionen 0

b) Brister upptäcks, men endast smärre ej allvarliga
brister, vilka inte kräver återbesök

1
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Justerare
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Hamntaxa och hamnordning för Valdemarsviks hamnar

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar att Hamnordning antagen
2008-08-25 § 43 och senast reviderad 2014-05-26 § 41
upphör att gälla.

2. Kommunfullmäktige beslutar att Hamntaxa antagen 2003-
05-26 § 46 och senast reviderad 2019-05-27 § 65 upphör att
gälla.

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till
Hamnordning för Valdemarsviks kommun daterad 2020-02-
19 och reviderad enligt nedan.

4. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Hamntaxa
för fartyg och husbilar i Valdemarsviks kommun daterad
2020-02-19.

Ärendebeskrivning
Nu gällande Hamnordning och Hamntaxa är inte tidsenlig. Mycket av
de punkter, texter och paragrafer som finns i den handlar om tidigare
handels och fiskeverksamhet, då både handelsfartyg och fiskebåtar
använde våra hamnar frekvent.

Idag är det sällan eller aldrig som kommunens hamnar används för
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verksamheter. Därför har båda dessa dokument moderniserats och
förenklats för nuvarande verksamheter och nyttjande.

Under vissa tider av året upplevs det väldigt trångt i våra hamnar.
Framförallt i Fyrudden märks detta tydligt under högsäsong.

I Hamnordningen förtydligas till exempel därför några kriterier som
kan användas då någon ansöker om båtplatser i hamnarna. Man kan
i mån av plats få förtur på hamnplatser om man bor eller har
näringsverksamhet på öar utan fast landförbindelse som exempel.
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Förslag och yrkande
Ordförande Ted Starkås (S) yrkar att Hamnordning § 6 under Avgifter
p. 1-2 förtydligas så lydelsen blir tydligare.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2020-02-06.
Hamnordning för Valdemarsviks kommun 2020-01-30.
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Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Samhällsbyggnad Kommunfullmäktige
Mikael B Jonsson
0123-191 10

mikael.b.jonsson@valdemarsvik.se

Hamntaxa och hamnordning för Valdemarsviks hamnar

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att Hamnordning beslutad av
kommunfullmäktige 2008-08-25 § 43, och senast reviderad 2014-05-26
§ 41 upphör att gälla.

2. Kommunfullmäktige beslutar att Hamntaxa beslutad av
kommunfullmäktige 2003-05-26 § 46 och senast reviderad 2019-05-27
§ 65 upphör att gälla.

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag Hamnordning daterad
2020-01-30

4. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag Hamntaxa daterad 2020-
01-30

Ärendebeskrivning
Nu gällande Hamnordning och Hamntaxa är inte tidsenlig. Mycket av de punkter,
texter och paragrafer som finns i den handlar om tidigare handels och fiske-
verksamhet, då både handelsfartyg och fiskebåtar använde våra hamnar
frekvent.

Idag är det sällan eller aldrig som kommunens hamnar används för dessa
verksamheter. Därför har båda dessa dokument moderniserats och förenklats
för nuvarande verksamheter och nyttjande.

Under vissa tider av året upplevs det väldigt trångt i våra hamnar. Framförallt i
Fyrudden märks detta tydligt under högsäsong.

I Hamnordningen förtydligas till exempel därför några kriterier som kan användas
då någon ansöker om båtplatser i hamnarna. Man kan i mån av plats få förtur på
hamnplatser om man bor eller har näringsverksamhet på öar utan fast
landförbindelse som exempel.

Hamntaxan har förenklats genom att antalet kategorier på storlekar på fartyg har
minimerats. Föreslaget innebär också en höjning av samtliga taxor som halkat
efter under åren.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Mikael Jonsson
Gatu och fastighetschef
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Hamntaxa för

fartyg och husbilar
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Valdemarsviks kommun

Antagen av kommunfullmäktige:2020-03-30§
Giltig från och med: 2020-04-01
Dokumentansvarig: Sektorchef
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TAXA FÖR FARTYG OCH HUSBILAR I HAMNOMRÅDEN I VALDEMARSVIKS KOMMUN

att gälla fr o m 2020-04-01

Hamnområden är markerade i bilagda kartor. Inom dessa områden gäller
hamnordningen och hamntaxan om inget annat avtalats

Allmänt

Med fartyg förstås i denna taxa varje farkost som används för transport på
vatten.

Taxor

1. För fartyg i yrkesutövning ska hamnavgiften utgå med följande belopp räknat från
påbörjat dygn.

för ett fartyg med en längd upp till och med 12 meter 410 skr

för ett fartyg överstigande 12 meter 450 skr

För anslutning till elnätet beräknas självkostnad. Hamnvärden tillhandahåller mätare

På angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

2. För fartyg med anvisad plats enligt årsavtal ska avgiften erläggas med följande belopp,
räknad för kalenderår:
(anvisad plats regleras i hamnordningen) Tänk på begränsad plats i hamnen!

Avgift Folkbokförd
på ö

för ett fartyg med en längd upp till och med 12 meter 2 180 skr 1 310 skr

för ett fartyg med en längd överstigande 12 meter 3 470 skr 2 080 skr

För anslutning till elnätet beräknas självkostnad. Hamn-
värden tillhandhåller mätare

På angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.
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3. Fartyg i chartertrafik

Fartyg i chartertrafik som inte har hemmahamn i Valdemarsvik eller Fyrudden ska
erlägga avgift varje gång fartyget angör kaj.

för ett fartyg med en längd upp till och med 12 meter 560 skr

för ett fartyg med en längd överstigande 12 meter
700 skr

För fartyg med hemmahamn i Valdemarsvik eller Fyrudden som är huvudsakligen
avsedd för passagerartrafik kan i mån av utrymme en plats anvisas till en avgift av:

Under högsäsong 15 juni till 15 augusti

för ett fartyg med en längd upp till och med 12 m, per månad 1 260 skr
eller per dygn 120 skr

för ett fartyg med en längd över 12 m, per månad 1 680 skr
eller per dygn 140 skr

Under lågsäsong/ övrig tid

för ett fartyg med en längd upp till och med 12 m , per månad 560 skr
eller per dygn 60 skr

för ett fartyg med en längd över 12 m, per månad 840 skr
eller per dygn 90 skr

På angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt

Med hemmahamn avses fartyg som har årsavtal med Valdemarsviks kommun
om tilläggsplats i hamnområdet

4. Gästhamnsavgift per dygn för fritidsbåtar i hamnområde

1 juni till och med 31 augusti för båtar upp till och med 12 m längd 250 skr

1 juni till och med 31 augusti för båtar över 12 m längd 370 skr

Avgift för kortare tilläggning under dagtid mer än 4 timmar 60 skr

Månadsavgift för fritidsbåtar i mån av plats under tiden
1 september till och med 30 maj 220 skr
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Ställplatsavgift för husbilar, per dygn
1 juni till och med 31 augusti 250 skr
1 april till 31 maj till och med 1 september till 31 oktober 200 skr
1 november till och med 31 mars 175 skr

5. Båtuppläggningsplats/vinterförvaring 50:-/m2

På angivna avgifter ingår lagstadgad mervärdesskatt.

Fartyg som är befriade från hamnavgift

Fartyg i myndighetsutövning och räddningstjänst i skärgården samt fartyg som anlöper
hamnen i nödsituation är befriade från hamnavgift.

A. För gods och varor

Allmänt

Med gods och varor avses sådant som lastas eller lossas över kaj till eller från fartyg samt
sjösättning via ramp

Taxor

Varor och gods per påbörjad timme för lastningen och lossning
över kaj (exklusive moms) 120 skr

Sjösättning vid ramp per tillfälle (inklusive moms) 120 skr

B. Gemensamma föreskrifter

1. Avgifterna enligt denna hamntaxa skall erläggas inom de områden som finns angivna
på bifogade kartor.

2. Avvikelser från gällande taxor kan, om särskilda skäl finns begäras och beslutas av
hamnchefen.

3. Fartyg överstigande 18 meter som avser att angöra hamnområdena är skyldig att
anmäla ankomstdag. För Valdemarsviks inre hamnområde, telefon 0123-191 00 och för
Fyruddens hamnområde, telefon 0123-401 20.

4. Avgifterna i denna taxa ska justeras med femårsintervaller innebärande en höjning med
5 % och justeras till närmast 10-tal kronor var femte år från och med 2025-01-01.

-------------------------------------------
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Hamnordning för

Valdemarsviks kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2020-03-30 § XX
Giltig från och med: 2020-04-01
Dokumentansvarig: Sektorchef
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Ordningsregler och bestämmelser för kommunens
hamnområden inkluderande ställplatser för husbilar
Valdemarsviks kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

§ 1 Inledande bestämmelser

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig
plats finns i 3 kap ordningslagen. För den del av hamnområden som är
offentlig plats gäller även kommunens allmänna ordningsföreskrifter.
Hamnordningens lokala föreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser
om ordning och säkerhet i kommunens hamnar som behövs med hänsyn till
de verksamheter som bedrivs i dessa. Dessa ordningsregler och föreskrifter
gäller i kommunens samtliga hamnområden. För ställplatser för husbilar
gäller reglerna i tillämpliga delar. Hamnområdena är utmärkta på kartor och
anslagen i hamnarna.
Valdemarsviks kommuns hamnområden förvaltas av kommunens
hamnmyndighet, kommunstyrelsen. Ansvar för förvaltning och efterlevnad har
hamnchefen och respektive hamnvärd.

§ 2 Trafikbestämmelser

Med fartyg förstås i dessa föreskrifter varje farkost som används för transport
av personer, varor och gods på vatten.

Fartyg skall föras så att fara, hinder eller skada inte uppkommer för annan
fartygstrafik, anläggningar eller personer.

Inom hamnområdet skall fart anpassas så att skada eller olägenhet inte
åsamkas båtar, kajer, bryggor, strandskoningar mm.

§ 3 Tilldelning av årsplats

Följande kriterier ska beaktas vid tilldelning av årsplats i hamnarna (gäller ej
gästhamnsplats eller småbåtshamn)

1. Folkbokförd på ö utan fast landförbindelse i Valdemarsviks kommun.
2. Bedriva näringsverksamhet på ö utan fast landförbindelse i Valdemarsviks

kommun och där fartyg är registrerat för yrkesmässig trafik hos
Transportstyrelsen.

3. Övrig tilldelning av årsplats kan, efter särskild prövning, ske i mån av plats.

Myndighetsfartyg som exempelvis Kustbevakning, Sjöräddning, Marinen med
flera beredes plats efter särskild prövning.
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Valdemarsviks kommun förbehåller sig rätten att fördela platserna.

Valdemarsviks kommun har ingen skyldighet enligt ovanstående kriterier att
upplåta plats i hamnen.

§ 4 Förtöjning, förhalning och förflyttning

Fartyg får endast förtöjas på plats som anvisats av hamnchefen/-värden.

Anvisningar kan begränsas till att avse viss tid.

Fartygs befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad
tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats.

När så finns påkallat med hänsyn till trafiken och ordningen i hamnen, äger
hamnchefen/hamnvärden rätt att meddela erforderliga anvisningar rörande
fartygs förflyttning, förhalning, förtöjning eller ankring och det åligger fartygets
befälhavare att följa anvisningarna.

Vid förtöjning, ankring och förhalning skall befälhavaren se till att andra fartyg
eller kajer, bryggor eller liknande anläggningar eller kablar eller ledningar inte
skadas samt att fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs.
Fartyg skall vara sjömansmässigt avfendrat och förtöjt.

Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller
andra ledningar, pontoner eller tillfälliga broförbindelser och liknande
anläggningar får inte ske utan tillstånd av hamnchefen/ hamnvärden.

Uppankring/-läggning av fartyg får ske endast efter tillstånd från hamnchefen/
hamnvärden.

Fartygets befälhavare eller ägare skall flytta eller förhala fartyg eller vidta andra
åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn till ordning eller säkerhet i
hamnområdet.

Fartyg får inte föras in i hamnområdet om det finns risk för att fartyget på grund
av sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra fartygstrafik eller
på annat sätt utgöra en fara för ordning eller säkerhet inom hamnområdet.
Befälhavare, ägare eller ombud skall omedelbart anmäla till hamnmyndigheten
om fartyg har sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit manöverodugligt.

Ägare till annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada fartyg
eller anläggning, skall omedelbart göra anmälan om detta till hamnchefen. Om
annan än ägaren hade föremålet om hand när det sjönk åligger
anmälningsplikten denne. Fartygsinnehavare eller ägare till annat föremål som
sjunkit inom hamnområdet har skyldighet att se till att fartyget eller föremålet
bärgas omgående. Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall åtgärden vidtas
med assistans av bogserbåt, om det behövs av hänsyn till ordning och säkerhet
inom hamnområdet.
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§ 5 Landförvaringsbestämmelser

Inom område som upplåtits för landförvaring av båt får uppställning av båtar,
båtkärror mm får detta endast ske efter erläggande av beslutad avgift. Båtar,
båtkärror mm skall vara tydligt märkt med ägarens namn och adress. Mellan
15/6 - 15/9 ska kärror och vaggor vara avlägsnade från hamnområdet.
Kvarlämnat uppställningsmaterial bortforslas på ägarens bekostnad.

§ 6 Gästhamnsbestämmelser

Utöver övriga bestämmelser för kommunens hamnar gäller för gästhamnar
dessa särskilda bestämmelser.

Kommunens gästhamnar utmärks med skyltar märkta GÄSTHAMN. I hamn där
dessa skyltar saknas råder tilläggningsförbud. Anvisningar uppsatta inom
gästhamnarna skall ovillkorligen efterlevas.

Vad som ingår utöver tilläggsplats är konsumtionsvatten, sanitetshus,
latrintömning, tvättmaskin avfallshantering och telekommunikation.

Förhållningsregler

 Det är förbjudet att grilla ombord eller på bryggor liksom att göra upp eld
direkt på marken.

 Tomgångskörning och buskörning är förbjuden inom hela hamnområdet.

 Cykel-, skateboard-, rullskridskoåkning, fiske och liknande är inte tillåten i
hamnområdet.

 Mellan kl 23.00 och 07.00 skall iakttags sådan tystnad att övriga gästande i
gästhamnen inte blir störda.

 Gäster som inte efterlever dessa regler kan avvisas från kommunens
gästhamnar.

Avgifter

 Inom tiden 17.00 till 10.00 nästkommande dag betalas gästhamnsavgift.
Alla gästande fartyg och husbilar som under denna tid befinner sig inom
gästhamnsområde är betalningsskyldiga.

 Vid kortare besök (mer än 4 timmar). Undantaget är tilläggning på utmärkta
platser för av- och påstigning samt av- och pålastning av varor.

 Erläggande av fastställd avgift skall ske i betalautomat alternativt till
hamnvärd vid hamnkontor, på annan anvisad plats eller vid anmodan.

 Hamnvärdens krav om avgift skall omedelbart åtlydas.

 Erhållen biljett skall uppsättas på fartyget väl synlig från bryggan eller
innanför husbilens framruta på förarsidan.

Valdemarsviks kommun eller hamnvärd ansvarar inte för skador eller förluster
som orsakats av tredje man.
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§ 7 Anmälningsskyldighet

Om fartyg i yrkessjöfart av storlek 20 m eller större, som inte har hemmahamn i
Valdemarsviks kommun, skall anlöpa eller passera genom kommunal hamn
skall fartygets befälhavare, redare eller ombud för någon av dessa anmäla
detta till Valdemarsviks kommun. Anmälan ska ske i så god tid som möjligt,
dock inte senare än 24 timmar före fartygets ankomst.

Hamnchefen/hamnvärd kan, med hänsyn till tidsåtgången för fartygets resa
eller annan omständighet, medge kortare anmälningstid eller befrielse från
anmälningsskyldighet. Befälhavare skall anmäla tid för avgång senast när
fartyget är klart att för avgång.

§ 8 Avgifter till hamnen

Avgifter för fartyg och husbilar i hamnområden, samt för lastning och lossning
av varor och gods debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.

§ 9 Lastning, lossning, uppläggning av gods mm

Gods, fordon eller annat material skall hanteras, läggas eller ställas upp på
plats som anvisats av hamnchefen/ hamnvärden. Det ska placeras på sådant
sätt att hamnplaner, byggnader, gatubeläggningar eller annat inte skadas eller
brandgator blockeras eller så att fara för person inte uppkommer.

För anmälan om hantering av farligt gods finns särskilda bestämmelser.

Avfall eller spill av gods, emballage eller dylikt, som härrör från hantering av
gods inom hamnområde, skall genom varuinnehavarens försorg skyndsamt
bortskaffas från hamnområdet.

Försäljning eller annan näringsverksamhet inom hamnområde är inte tillåtet
utan medgivande från hamnchefen.

§ 10 Åtgärder till motverkande av förorening

Avfall, eller annat som kan medföra hinder, olägenhet eller fara för sjötrafiken,
får inte släppas ut eller kastas inom hamnområde.

Miljöfarligt avfall, spillolja, batterier etc skall deponeras på anvisad plats.
Kontakta hamnansvarig för anvisning. (Valdemarsviks hamn telefon
0123-191 00, Fyruddens hamn telefon 0123-401 20)

§ 11 Särskilda ordningsföreskrifter

Innan ett större reparations- eller underhållsarbete eller motsvarande arbete
från flotte eller dylikt påbörjas skall tillstånd inhämtas från
hamnchefen/hamnvärden.
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Dykning och undervattensarbeten får ske endast efter tillstånd av
hamnchefen/hamnvärden.
Den som inom hamnområde skadar fartyg, anläggning, gods eller annan
egendom skall omedelbart anmäla detta till hamnvärd.

Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning
förekomma i lastrum eller på däck invid lastlucka. Sjösättning från bryggor och
kajer får endast ske med tillstånd från hamnchefen/hamnvärden.

Tankning av båtar får endast ske på anvisad plats i hamnområdet.

§ 12 Reserverade kajplatser och andra tilläggsplatser.

I hamnområden är vissa kaj- och tilläggsplatser utmärkta som anvisade platser
och reserverade för speciella ändamål, t ex skärgårdens linjetrafik,
båttaxiverksamhet, mm. Platser för endast i- och urlastning är utmärkte
hamnområden. Fartyget ska vara bemannad under tilläggstiden
Öbor kan hos hamnchefen ansöka om nyttjande av för deras behov utmärkta
platser. Antalet tilläggsplatser är begränsad och kan endast tillgodose de med
störst behov.

§ 13 Andra kommunala brygganläggningar

Breviksnäs
För Breviksnäs tilläggsbrygga gäller samma ordningsregler och bestämmelser i
tillämpliga delar. Reserverad plats för skärgårdens linjetrafik är utmärkt.

Odalkajen
Odalkajen i Valdemarsviks inre hamn är främst avsedd för större fartyg som
exempelvis lotsbåtar, försvarets fartyg, kustbevakningsbåtar, polisbåtar, mindre
handelsfartyg eller passagerarfartyg. Hamnchefen kan bereda plats för tillfällig
tilläggning för andra fartyg i enlighet med denna hamnordning och hamntaxan.

§ 14 Ansvarsbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 – 15 §§, 17 §
eller 20 – 27 §§ enligt 3:e kap ordningslagen, kan dömas till penningböter enligt
3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Underlåter någon att följa ovanstående säkerhetsföreskrifter, ordningsregler
eller andra meddelade föreskrifter kommer vederbörande att erhålla tillsägelse.
Åtgärdas inte överträdelsen inom föreskriven tid äger Valdemarsviks kommun,
hamnmyndigheten eller polismyndigheten där så anses nödvändigt, rätt att låta
utföra åtgärden på den försumliges bekostnad.

Tryckta exemplar av hamnordningen och hamntaxan skall alltid finnas att tillgå
hos hamnchefen/hamnvärdarna samt anslaget i hamnområdet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

(10) KS-TEK.2019.102 292

Justerare

..........

..........

..........

Taxa Tennis samt Padelbanor

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-09

KS § 47 KS-TEK.2019.102 292

Justerare

..........

..........

Taxa Tennis samt Padelbanor

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar taxor för Valdemarsviks
kommuns padel- samt tennisbanor för utomhusbruk.

Ärendebeskrivning
Valdemarsviks kommun har under några år investerat i 2 arenor för
padelspel. En bana är belägen i Bruksparken i Gusum och en finns på
Grännäs IP. På Grännäs IP finns också en tennisbana av äldre årgång.
Dessa banor ska vara bokningsbara. Banorna kräver ett visst personellt
och materiellt underhåll. Därutöver tillkommer en hantering för
bokningar. Bokningar kan skötas genom avtal med en förening,
entreprenörer, egen personal eller genom dagens tekniska lösningar via
appar. De bör därför vara avgiftsbelagda.

I förslaget finns en rabatt för så kallat kontrakt, det vill säga att man via
faktura betalar för 20 gånger i förskott. Detta är en vanlig hantering då man
köper många timmar på en gång. Det gynnar också motion ur ett
folkhälsoperspektiv som också finns med i kommunens Vision 2025.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad 2020-01-29.
Taxor för Valdemarsviks kommuns padel samt
tennisbanor för utomhusbruk 2019-08-22.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 27§.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2020-01-29 KS-TEK.2019.102 292 1(1)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Marknad och Kultur Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mikael B Jonsson
0123-191 10

mikael.b.jonsson@valdemarsvik.se

Taxa Tennis samt Padelbanor

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar bifogade taxor för Valdemarsviks
Kommuns samtliga padelbanor och tennisbanor för utomhusbruk.
(bilaga 1).

Ärendebeskrivning
Valdemarsviks Kommun har under några år investerat i 2 st arenor för
Padelspel. En bana är belägen i Bruksparken i Gusum och en finns på
Grännäs IP. På Grännäs IP finns också en tennisbana av äldre årgång.
Dessa banor ska vara bokningsbara. Banorna kräver ett visst personellt
och materiellt underhåll. Därutöver tillkommer en hantering för
bokningar. Bokningar kan skötas genom avtal med en förening,
entreprenörer, egen personal eller genom dagens tekniska lösningar via
appar. De bör därför vara avgiftsbelagda.

I förslaget finns en rabatt för så kallat kontrakt, det vill säga att man via
faktura betalar för 20 ggr i förskott. Detta är en vanlig hantering då man
köper många timmar på en gång. Det gynnar också motion ur ett
folkhälsoperspektiv som också finns med i kommunens Vision 2025.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Mikael B Jonsson
Gatuchef & Fastighetschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen



Vårt datum Vår beteckning

2019-08-22 KS-TEK.2019.102

Ert datum Er beteckning

Utdelningsadress Telefon Fax E-post adress Bankgiro

615 80 Valdemarsvik Växel 0123 - 191 00 0123 - 191 04 kommun@valdemarsvik.se 563-5107

Tjänsteställe/handläggare Mottagare

Sektor Samhällsbyggnad & Kultur Kommunstyrelsen
Mikael Jonsson
Fastighets/Gatuchef
0123-19310, 076-128 56 16

mikael.b.jonsson@valdemarsvik.se

Taxor för Valdemarsviks Kommuns padel samt
tennisbanor för utomhusbruk.

Taxor för år 2020 (inkl. moms)

Padel:
180 :- / 1 tim
250 :- / 1,5 tim

Kontrakt hel säsong (april – oktober) 20 st tillfällen:
20 tillfällen a` 1 tim: 2600 :- (20 x 180:- 1000:- i rabatt )
20 tillfällen a` 1,5 tim: 3500 :- (20 x 250:- 1500:- i rabatt)

Tennis:
100 :- / tim

Taxan höjs för år 2021, 2022 samt 2023 enligt nedan lista.

Padel:
1 timme: Höjning med 10 kronor per år.
1,5 timme: Höjning med 15 kronor per år

Kontrakt år (inkl rabatt) 2021 2022 2023
20 tillfällen á 1 tim: 2800:- 3000:- 3200:-
20 tillfällen á 1,5 tim 3800:- 4100:- 4400:-

Tennis:
Höjning med 5 kronor per år

Ovan taxor justeras på nytt inför år 2024, alternativt kvarstår.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

(11) KS-TEK.2020.9

Justerare

..........

..........

..........

Taxor småbåtshamn

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-09

KS § 48 KS-TEK.2020.9

Justerare

..........

..........

Taxor småbåtshamn

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige antar reviderade taxor för
småbåtshamnar i Valdemarsviks kommun med ändringen
att taxan höjs med 40%.

Ärendebeskrivning
Valdemarsviks kommun har sedan 2015 investerat ca: 1,9 miljoner
kronor i kommunens småbåtshamnar (Fyrfjärden, Borg samt
Valdemarsviks inre hamn) med bland annat nya flytkroppar, Y-
bommar och i vissa delar med nytt tralldäck på bryggorna.

Kommunen har under den perioden gjort inga eller endast små
regleringar i taxan.

Det är svårt att jämföra olika hamnar, då taxan beräknas lite olika på
längd, bredd eller kajmeter med mera. Det skiljer också på vilka
faciliteter som finns i hamnarna. Generellt visar jämförelser med
liknande och angränsande privatägda småbåtshamnar i
Valdemarsviks kommun samt i angränsande kommuner att taxan
ligger ca: 800 – 2000 kronor högre per år än i Valdemarsviks
kommunägda småbåtshamnar för en fritidsbåt.

För en båt med bredd 3,6 meter på en y-bomsplats med y-bom 8
meter betalar man i Fyrfjärden ca: 3600 kronor

Jämförelse:
Oxelösund 5200 kronor
Stegeborg (Söderköping) 5800 kronor
Uvmarö (Söderköping) 5540 kronor
Marincenter i Loftahammar 4700 kronor

I Reginelund, Brevik, Notviken och Vituddens båtvarv i Västervik
betalar man per bryggmeter. 4375 kronor

I 2 st närliggande småbåtshamnar i Valdemarsviks kommun betalar
man 5250 kronor respektive

5933 kronor



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-09

KS § 48 KS-TEK.2020.9

Justerare

..........

..........

Förslag och yrkanden
Ledamöterna diskuterar nuvarande taxa och enas om en höjning på
40 % under ett år vilket även diskuterades på kommunstyrelses
arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur 2020-01-28.
Taxor för småbåtshamnar i Valdemarsviks kommun.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 29.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.



Vårt datum Vårt Dnr Sida

KS-TEK. 1(2)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Marknad och Kultur Kommunstyrelsen
Mikael B Jonsson
0123-191 10

mikael.b.jonsson@valdemarsvik.se

Taxa småbåtshamnar i Valdemarsviks Kommun

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar bifogade taxor för Valdemarsviks
Kommuns samtliga småbåtshamnar (bilaga 1).

Ärendebeskrivning
Valdemarsviks Kommun har sedan 2015 investerat ca: 1,9 miljoner
kronor i Kommunens småbåtshamnar (Fyrfjärden, Borg samt
Valdemarsviks inre hamn) med bland annat nya flytkroppar, Y-bommar
och i vissa delar med nytt tralldäck på bryggorna.
Kommunen har under den perioden gjort inga eller endast små
regleringar i taxan.
Det är svårt att jämföra olika hamnar, då man räknar taxan lite olika på
längd, bredd eller kajmeter m.m. Det skiljer också på vilka faciliteter man
har i sin hamn. Men generellt visar jämförelser med liknande och
angränsande småbåtshamnar i Valdemarsviks Kommun samt i andra
angränsande kommuner att taxan ligger ca: 800 – 2000 kronor högre
per år i Valdemarsvik för en fritidsbåt med en y-bomsplats med en bredd
på ca: 3,6 m.
För en båt med bredd 3,6 meter på en y-bomsplats med y-bom 8 meter
betalar man i Fyrfjärden ca: 3600:-.

Jämförelse:
Oxelösund 5200:-
Stegeborg (Söderköping) 5800:-
Uvmarö (Söderköping) 5540:-
Marincenter i Loftahammar 4700:-

I Reginelund, Brevik, Notviken och Vituddens båtvarv i Västervik betalar
man per bryggmeter. 4375:-

I 2 st närliggande småbåtshamnar i Valdemarsviks Kommun betalar
man 5250 :- respektive

5933 :-



Vårt datum Vårt Dnr Sida

KS-TEK. 2(2)

Skrivelse med beslutsförslag

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Mikael B Jonsson
Gatuchef & Fastighetschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen



Vårt datum Vår beteckning

2020-01-28 KS-TEK.2019.102

Ert datum Er beteckning

Utdelningsadress Telefon Fax E-post adress Bankgiro

615 80 Valdemarsvik Växel 0123 - 191 00 0123 - 191 04 kommun@valdemarsvik.se 563-5107

Tjänsteställe/handläggare Mottagare

Sektor Samhällsbyggnad & Kultur Kommunstyrelsen
Mikael Jonsson
Fastighets/Gatuchef
0123-19310, 076-128 56 16

mikael.b.jonsson@valdemarsvik.se

Taxor för småbåtshamnar i Valdemarsviks
Kommun.

Taxor för år 2020 och 2021 (inkl. moms)

Taxor för säsongen år 2020 höjs med 20 % från 2019 års nivå.
Taxor för säsongen år 2021 höjs med 20 % från 2020 års nivå.

Ovan taxor justeras på nytt från och med 2022 löpande i samband med
kommunens budgetarbete.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

(12) KS-SA.2015.15 100

Justerare

..........

..........

..........

Motion - Utredning o analys av försäljning av Väggö o
Ämtö naturreservat

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-10

KS § 34 KS-SA.2015.15 100

Justerare

..........

..........

Motion - Utredning o analys av försäljning av Väggö o
Ämtö naturreservat

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.

2. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
långsiktig förvaltningsplan för fastighetens förvaltning
och utveckling. Både gällande stugbyn samt driften av
fastigheten.

3. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att begära
ändring av gällande reservatsbeslut avseende utökning av
jakten. Jakt ska kunna ske enligt gällande jaktlagstiftning
på den del av fastigheten som ingår i Ämtö Naturreservat.

Reservation
Per Hollertz (M), Anna Nilsson (M), Carina Thuresson (M), Marianne
Svensson (KD), Göran Hargestam (SD) och Sten Bäck (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.

Ärendebeskrivning
Anders Bockgård (LpO) har i en motion begärt en utredning och
analys av försäljning av fastigheten Ämtö 4:19, Ämtö o Väggö
naturreservat. Fastigheten omfattar en areal om 643 ha. vara av land
394 ha med ett taxeringsvärde på 4 396 000 kronor, varav av
byggnader taxeringsvärde 529 000 kronor.

Marknadsvärde för fastigheten är mycket svårt att uppskatta då
fastigheten i sin helhet omfattas av reservatsföreskrifter och en
omfattande avverkning samt att röjning skett under åren 2014 – 2017
i projektet LIFE Coust Benefit http://lifecoastbenefit.se/

Fastigheten har ett strategiskt läge i Östgötaskärgården och är viktig
för att utveckla besöksnäringen i Valdemarsviks kommun och är en
av de större fastigheterna i kommunal ägo i området. Vill man öka

http://lifecoastbenefit.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-10

KS § 34 KS-SA.2015.15 100

Justerare

..........

..........

antal besökare till Valdemarsviks kommun måste man äga resursen
mark då alla privata fastighetsägare inte alltid ser positivt på ett ökat
antal beskare på deras fastigheter. Offentligt ägda fastigheter
kommer att vara viktiga om man strävar efter att utveckla
besöksnäringen, just rådigheten över marken och möjligheten att
utveckla kommer vara en nyckelfaktor för utvecklingen av
besöksnäringen och i synnerhet naturturism. Viktigt att man tar fram
en förvaltningsplan/strategi för fastighetens framtida utveckling.

Yrkanden och förslag
Anders Carlsson (C) yrkar på ändring av p. 2 enligt följande:

2. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
långsiktig förvaltningsplan för fastighetens förvaltning och
utveckling. Både gällande stugbyn samt driften av fastigheten.

.

Per Hollertz (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag p 2 om ett uppdrag att
påbörja försäljning av fastigheten kvarstår.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut vad gäller punkt
2 i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Dels Anders Carlssons
(C) förslag och dels kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifallit Anders Carlssons (C) förslag.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunchef och Stab 2020-01-29.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 12.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.
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Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab KSAu
Carl Hamilton
0123-191 19 070-222 79 11

carl.hamilton@valdemarsvik.se

Motion - Utredning o analys av försäljning av Väggö o
Ämtö naturreservat. Fastigheten Ämtö 4:19

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att avslå

motionen.
2. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en

långsiktig förvaltningsplan skall tas fram för fastighetens
förvaltning och utveckling. Både gällande stugbyn samt driften
av fastigheten.

3. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att begära ändring av
gällande reservatsbeslut avseende utökning av jakten. Jakt skall
kunna ske enligt gällande jaktlagstiftning på den del av
fastigheten som ingår i Ämtö Naturreservat.

Sammanfattning
Anders Bockgård (LPo) har i en motion begärt en utredning och analys
av försäljning av fastigheten Ämtö 4:19, Ämtö o Väggö naturreservat.
Fastigheten omfattar en areal om 643 ha. vara av land 394 ha med ett
taxeringsvärde på 4.396.000:- . vara av byggnader taxeringsvärde
529.000:-.
Marknads värde för fastigheten är mycket svårt att uppskatta då
fastigheten i sin helhet omfattas av reservatsföreskrifter och en
omfattande avverkning samt röjning skett under åren 2014 – 2017 i
projektet LIFE Coust Benefit http://lifecoastbenefit.se/

Fastigheten har ett strategiskt läge i Östgötaskärgården och är viktig för
att utveckla besöksnäringen i Valdemarsviks kommun och är en av de
större fastigheterna i kommunal ägo i området. Vill man öka antal
besökare till Valdemarsviks kommun måste man äga resursen mark då
alla privata fastighetsägare inte alltid ser positivt på ett ökat antal
beskare på deras fastigheter. Offentligt ägda fastigheter kommer att
vara viktiga om man strävar efter att utveckla besöksnäringen, just
rådigheten över marken och möjligheten att utveckla kommer vara en
nyckelfaktor för utvecklingen av besöksnäringen och i synnerlighet
naturturism. Viktigt att man tar fram en förvaltningsplan/strategi för
fastighetens framtida utveckling.

http://lifecoastbenefit.se/
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Skrivelse med beslutsförslag

Ärendebeskrivning
Anders Bockgård (LPo) har i en motion begärt en utredning och analys
av försäljning av fastigheten Ämtö 4:19, Ämtö o Väggö naturreservat.
Fastigheten omfattar en areal om 643 ha. vara av land 394 ha med ett
taxeringsvärde på 4.396.000:- . vara av byggnader taxeringsvärde
529.000:-. Fastigheten omfattas i sin helhet av reservatsföreskrifter från
1975-12-19/2009-12-16 och ingår i två naturreservat Ämtö och Väggö.

Fastigheten Ämtö 4:19
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Skrivelse med beslutsförslag

Ämtö naturreservat: 1975-12-19/2009-12-16

Beslut om ändrade föreskrifter samt fastställande av skötselplan för
naturreservatet daterat 2009-12-16 Ämtö i Valdemarsviks kommun,
Östergötlands län
Fastighetesägare: Valdemarsviks kommun
N2000 - Natura 2000-område.
Reservatsförvaltare: Valdemarsviks kommun
Reservatsområdet är beläget i mellanskärgården ca 2 km S0 S Finnö,
Topografisk karta 087 1 - 087 2.
Ekonomisk karta och fastighetskarta 087 12, 087 22, 087 23.
Areal: 457,5 ha, därav landareal 276,4 ha.
Grund för reservatsbeslutet Ämtö:
Området som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet har en
omväxlande natur med blandning av skogs-, häll- och inägomarker.
Strandlinjen är lång och småbruten med exponerade hällar och
skyddade vikar lämpade för bad. Flera goda båthamnar finns.
Reservatets syfte är att bevara ett för det rörliga friluftslivet värdefullt
område och genom olika åtgärder förbättra allmänhetens möjligheter att
utnyttja detsamma. Hänsyn skall därvid tas till de för området
karaktäristiska naturtyperna samt floran och faunan.

Väggö naturreservat 1975-12-19/2009-12-16
Areal 224 ha. varav av land 172 ha.
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen
Fastighetsägare: Valdemarsviks kommun, fastigheten Ämtö 4:19.
Naturvårdsverket fastigheten Ämtö 4:33
N2000 - Natura 2000-område.
Syftet med Väggö naturreservat är att bevara den värdefulla livsmiljön Västlig
taiga som sedan lång tid är opåverkad av mänsklig störning och slitage.
Livsnödvändiga miljöer och strukturer för hotade, sällsynta och hänsynskrävande
arter i området, t ex gamla träd och död ved i olika kvalitéer och exponering, ska
förekomma i gynnsam omfattning. Väggö ska även i framtiden kunna vara ett
värdefullt område för störningskänslig fauna, vetenskaplig naturvård och som
referensområde för forskning.

Ämtö är ett reservat för det rörliga friluftslivet medans Väggö är ett
reservat för att skydda värdefulla livsmiljöer. Efter att Väggö
naturreservatet bildandes har inget skogsbruk förekommit och det har
dessutom ända sedan 1975 varit tillträdesförbud året runt fram till 2009-
12-16 då man beslutade om följande ändring: inte är tillåtet att under
perioden 1/2-15/8 beträda del av naturreservatet som snedstreckats på
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Skrivelse med beslutsförslag

till beslutet hörande karta. Länsstyrelsen kan meddela tillstånd för
tillträde i samband med vetenskapliga undersökningar.

Väggö Naturreservat

Marknadsvärde:
Marknadsvärde för fastigheten är mycket svårt att uppskatta då
fastigheten i sin helhet omfattas av reservatsföreskrifter med
inskränkningar i äganderätten och en omfattande avverkning samt
röjning skett under åren 2014 – 2017 i projektet LIFE Coust Benefit
http://lifecoastbenefit.se/ vilket gör att dagens rotnetto är svårt att
uppskatta utan en taxering sker på plats.
De stora inskränkningarna i äganderätten som reservatsbesluten
innebär (se bilagor.) framförallt när det gäller markanvändning gör att
endast i stugbyn med gällande detaljplan från1983-06-17 som det är
möjligt till att uppföra byggnader.
Slutsats:
Avkastningsvärdet på en skogsfastighet utan några inskränkningar i
äganderätten ligger mellan 2-4%. När det gäller Ämtö 4:19 så ligger nog
avkastningen i närheten av 0%. Värdet ligger i stället i att området är
avsatt till det rörliga friluftslivet och att det går att utveckla naturturism på
fastigheten.
Marknadsvärdet understiger ej taxeringsvärdet 4.396.000:-

http://lifecoastbenefit.se/
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Skrivelse med beslutsförslag

Gällande detaljplan Ämtö 4:19

Plankontoret arbetar med att ta fram ny detaljplan för Ämtö som kommer
att presenteras under året. Planområdet är det samma som i den gamla
planen.

Ny detaljplan Ämtö 3:19, ej fastställd
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Jakt
Jakten inom Ämtö naturreservat är begränsad till jakt på älg och rådjur.
Valdemarsviks kommun begärde vid ett möte med Länsstyrelsen 2007-
03-27 ändrade föreskrifter av reservatsbeslutet. Valdemarsviks kommun
ville utöka möjligheten till jakt på fågel och småvilt. Länsstyrelsen
beslutade att inte bifalla denna ansökan då man ansåg att det inte
förelåg synnerliga skäl. Sen 2009 har ytterligare ett vilt tillkommit i den
Östgötska skärgårdsfaunan, vildsvinet. Då betesdrift bedrivs inom
reservatsområdet är det viktigt att inte grässvålen bökas upp av vildsvin
detta försvårar skötsel av reservatet därför skall jakt på vildsvin enl.
gällande jakttidtabell kunna ske. Även dovhjort förkommer på öarna runt
Ämtö och det finns ingen anledning till varför inte jakt skall vara tillåten
på detta vilt. I kategorin småvilt finns några av de större predatorerna,
räv, grävling och mink. För att kunna bedriva en effektiv viltvård måste
jakt även på dessa vara möjligt. Den ändring av gällande
reservatsbeslut som vi begär skall vara att jakt får bedrivas efter allt vilt
enligt gällande jaktlagstiftning på den del av fastigheten som ingår i
Ämtö naturreservat. All jakt är förbjuden i Väggö naturreservat enl.
reservatsbeslut 2009-12-16.

Besöksnäring fakta
Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar och
sysselsätter 175 000 personer på årsbasis (2017) i hela landet.
Näringen består av olika sorters tjänste- och upplevelseföretag, men
också av offentliga aktörer som har till uppgift att främja
destinationsutveckling och turism.
Naturturismen är en platsbunden näring där resursen består av skog,
fjäll, skärgård, vattendrag och andra miljöer som är motivet för resan.
Bäst villkor finns i och runt större naturområden, som över tid kan
behålla sin attraktionskraft. Skyddad natur, särskilt nationalparker, men
även områden som ekoparker, naturreservat och biosfärområden där
naturturism kan samsas med andra näringar är därför av strategisk
betydelse. Inte bara för att det är resmål där ett övergripande
landskapsperspektiv kan tillämpas, utan även för möjligheten att
utveckla starka kluster som gynnar branschens produkt- och
affärsutveckling. Merparten av svensk natur är dock inte skyddad och
därför är det nödvändigt att utveckla modeller och praxis för samverkan
med Sveriges hundratusentals privata markägare.

Skyddade områden som resurs för friluftslivet.
Offentligägda fastigheter spelar en viktig roll för utvecklingen av
besöksnäringen i Valdemarsviks kommun. Man skall inte tro att alla
fastighetsägare tycker att det är intressant att just deras ö, just deras
sommarparadis skall utvecklas till ett besöksmål. Skall en kommun
stötta och vara med att utveckla besöksnäringen bör man äga en viktig
resurs, mark. Att kunna erbjuda ett skyddat område till besöksnäringen
och i synnerhet till naturturism är en styrka. Naturturism är en starkt
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växande del av besöksnäringen och kan skapa nya jobb inte minst i
skärgården.

Skyddade områden skapar stabila förutsättningar för att attrahera
besökare och utgör därmed en strategisk tillgång för
naturturismföretagen, vilket framgår bland annat av den nationella
strategin för naturturism som Visita, Svensk turism och
Naturturismföretagen presenterade 2018
https://naturturismforetagen.se/wp-
content/uploads/2018/07/nationell_naturturismstrategi.pdf

Ämtö är av reservatsbeslut skyddat område som borde kunna utvecklas
i samarbete med duktiga entreprenörer. Ämtö har kollektivtrafik vilket
gör ön lätt att nå för en rimlig kostnad. Det finns enklare boende i stugor
som borde utvecklas på sikt och få högre standard, ett nytt servicehus
är uppfört. I samarbete med projektet LIFE Coust Benefit har ön fått
tillbaka sina ekbackar och beteshagar. I det vackra skärgårdslandskapet
går en vandringsled som tar besökarna runt en del av ön. Ämtö är en
viktig bricka i att kunna utveckla naturturismen i Valdemarsviks kommun.
Ämtö skulle kunna bli en viktig servicepunkt för den ökande
kajakturismen i Östergötlands skärgård.
Ämtö bör stanna i kommunens ägo.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Carl Hamilton
Skärgårdsutvecklare

Beslutet skickas till
<Här skrivs till vem beslutet ska skickas>

https://naturturismforetagen.se/wp-content/uploads/2018/07/nationell_naturturismstrategi.pdf
https://naturturismforetagen.se/wp-content/uploads/2018/07/nationell_naturturismstrategi.pdf
https://naturturismforetagen.se/wp-content/uploads/2018/07/nationell_naturturismstrategi.pdf
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2020-03-30

(13) KS-SA.2019.92

Justerare

..........

..........

..........

Motion - Fastställande av sammanträdestider

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
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Sammanträdesdatum

2020-03-09

KS § 56 KS-SA.2019.92

Justerare

..........

..........

Motion - Fastställande av sammanträdestider

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen med ändringen att
sammanträdestiderna för kommande år fastställs av
kommunfullmäktige vid sista sammanträdet före
sommaruppehållet.

Ärendebeskrivning
Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de
önskar att sammanträdestider för kommande år ska fastställas av
kommunfullmäktige i augusti varje år.

Enligt nuvarande rutin fastställs sammanträdestiderna för kommande år
vanligtvis av kommunfullmäktige under oktober, november eller
december månad. Detta kan påverka planeringen för politiker som dels
har andra förtroendeuppdrag i exempelvis Regionen, dels som
förvärvsarbetar. Genom att tidigarelägga fastställandet av
sammanträdestiderna kan planeringen för förtroendevalda underlättas.

Ur förvaltningens perspektiv finns inga nackdelar med att tidigarelägga
fastställandet av sammanträdestiderna. Förutom att kommunfullmäktige
sammanträder som regel första gången efter sommaruppehållet i
september, vilket betyder att kommunstyrelsen behöver bereda ärendet
under sitt sammanträde i augusti. Detta kan medföra att det blir kort om
tid för att upprätta sammanträdestiderna på grund av semestertider.
Förvaltningen föreslår därför att sammanträdestiderna för kommande år
fastställs av kommunfullmäktige vid sista sammanträdet före
sommaruppehållet för att undvika krock med semestertider.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2019-11-19.
Skrivelse från Service och Administration 2020-01-24.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 30.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, akten.
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsens arbetsutskott
Frida Andersson

frida.m.andersson@valdemarsvik.se

Motion - Fastställande av sammanträdestider

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen med ändringen att sammanträdestiderna för kommande
år fastställs av kommunfullmäktige vid sista sammanträdet före
sommaruppehållet.

Ärendebeskrivning
Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de
önskar att sammanträdestider för kommande år ska fastställas av
kommunfullmäktige i augusti varje år.

Enligt nuvarande rutin fastställs sammanträdestiderna för kommande år
vanligtvis av kommunfullmäktige under oktober, november eller
december månad. Detta kan påverka planeringen för politiker som dels
har andra förtroendeuppdrag i exempelvis Regionen, dels som
förvärvsarbetar. Genom att tidigarelägga fastställandet av
sammanträdestiderna kan planeringen för förtroendevalda underlättas.

Ur förvaltningens perspektiv finns inga nackdelar med att tidigarelägga
fastställandet av sammanträdestiderna. Förutom att kommunfullmäktige
sammanträder som regel första gången efter sommaruppehållet i
september, vilket betyder att kommunstyrelsen behöver bereda ärendet
under sitt sammanträde i augusti. Detta kan medföra att det blir kort om
tid för att upprätta sammanträdestiderna på grund av semestertider.
Förvaltningen föreslår därför att sammanträdestiderna för kommande år
fastställs av kommunfullmäktige vid sista sammanträdet före
sommaruppehållet för att undvika krock med semestertider.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Frida Andersson
Kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum

2020-03-30

(14) KS-SA.2020.33

Justerare

..........

..........

..........

Deltagande på distans i politiska möten

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-30

(15) KF-KF.2020.4

Justerare

..........

..........

..........

Motioner interpellationer och frågor

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
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2020-03-30

(16) KF-KF.2020.5

Justerare

..........

..........

..........

Avslutning

Kommunfullmäktiges beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
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