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Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
och dricksvatten 2020

2019/851
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Program för uppföljning av och insyn i
kommunens verksamheter
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Reglemente för kommunalt
näringslivsråd

2019/897
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Revidering av reglemente - Ersättningar
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2018/278
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Regel för partistöd

2019/914
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Partistöd 2020

2019/415
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26

Val av ny ledamot i
2019/101
demokratiberedningen och nominering av
ledamot till lokala säkerhetsnämnden vid
Forsmarks kärnkraftverk

27

Godkännande av entledigande från
uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige

2019/101

28

Val av vice ordförande i Lönenämnden

2019/101

29

Val av vice ordförande i IT-nämnden

2019/101

30

Redovisning av inkomna beslut och
skrivelser

2019/71

Inlämnande av eventuella frågor och interpellationer bör enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning skickas till sekretariatet@tierp.se
senast två arbetsdagar före den dag sammanträdet äger rum.
Anna Ahlin
Ordförande

Anna Trankell
Tf. Kommunsekreterare

Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta din
gruppledare.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-11-26

KS 2019/132

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan,
att följande ärenden stryks från föredragningslistan om inga motioner,
interpellationer eller frågor har inlämnats;
 Anmälan av motioner
 Anmälan av interpellationer
 Frågor

4

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-11-26

KS 2019/181

Allmänhetetens frågestund
Sammanfattning av ärendet

Vid varje kommunfullmäktigesammanträde, har allmänheten möjlighet att
ställa frågor till kommunen under ”Allmänhetens frågestund”.
Frågestunden pågår i 30 minuter och alla som vill är välkomna att ställa
frågor om kommunens verksamheter.
Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en
dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att
kommunmedborgarna ska kunna påverka, väcka opinion och få bättre
möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter. Möjligheten att
lyssna på allmänhetens frågestund finns på www.tierp.se.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-10-25

KS 2019/19

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och
förslag om lämnats i Demokratiep-brevlådorna på kommunens bibliotek
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteman som svarar på
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige.
Följande förslag och svar redovisas:
Dnr KS 2019/860 – Postlådan - Matsvinnet från butikerna till skolan
Förslag om att minska matsvinnet från matbutikerna.
Svar: Kommunen är förbundna att hålla sig till upphandlade avtal med
leverantörer och kan då inte köpa varor från andra.
Dnr KS 2019/973 – Postlådan – Gatubelysning i Gudinge
Fråga om gatubelysning i Gudinge.
Svar: Det finns ingen planerad utbyggnad utav belysning från Tierp
kommuns sida efter enskild eller statlig väg i Gudinge.
Dnr KS 2019/961 – Postlådan – Återvinningscentraler
Förslag om att ordna fler återvinningscentraler alternativt erbjuda
upphämntningstillfällen för grovsopor och farligt avfall på orter där det
inte finns återvinningscentral samt utveckla initiativet Mobil
återbruksinsamling.
Svar: I verksamhetsplanen för 2020 har vi med att dels utvärdera den
mobila insamlingen men även att ta fram en genomförandeplan för hur det
ska utvecklas för att främja en enklare och mer utökad insamling.
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Dnr KS 2019/962 – Postlådan – Platsandvändning
Förslag: Att Tierps kommun ser över plastanvändning inom all kommunal
verksamhet för att ta reda på var kommunen kan minska sin
plastanvändning och helst förbjuder engångsartiklar i plast.
Svar: I budgeten finns mål som knyter väl an till plastbantning. Målen som
antogs i budgeten kommer följas upp i årsredovisningen och där redovisas
hur kommunens verksamheter arbetat med att nå målen.
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2019-11-29

KS 2019/101

Val av ordförande för revisionen i Tierps kommun
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Göran Carlsson (S) till ordförande för revisionen under perioden 1
december 2019 till och med 31 december 2022.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Beslut kommunfullmäktige § 133/2019
Gruppledarnas nomineringar

Beslutet skickas till





Berörd förtroendevald
Förtroendemannaregistret Troman
Lönecentrum

I tjänsten
Anna Trankell
Tf. kommunsekreterare
Ledningsstöd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-05

§ 133
Dnr 2019/101

Val av revisor och ordförande för granskning av kommunens
räkenskaper och förvaltning, lekmannarevisor för kommunala
bolag och revisor i Tierps sockens Magasinfond och Gustav
Gilljams i Yvre donationsfond
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Daniel Blomstedts begäran om entledigande från sina uppdrag
som kommunrevisor och lekmannarevisor i kommunens bolag samt revisor i
Tierp Sockens Magasinfod och Gustav Gilljam i Yvre donationsfond,
att till revisor att granska kommunens räkenskaper och förvaltning under
perioden 1 december 2019 till 31 december 2022 utse Göran Karlsson,
att till lekmannarevisor i Tierps Fjärrvärme AB för tiden 1 december 2019
till och med bolagsstämman för 2022 års förvaltning utse Göran Karlsson,
att till lekmannarevisor i Tierps Energi & Miljö AB för tiden 1 december
2019 till och med bolagsstämman för 2022 års förvaltning utse Göran
Karlsson,
att till revisor i styrelsen för Tierps sockens Magasinfond och Gustav
Gilljams i Yvre donationsfond under perioden 1 december 2019 till 31
december 2022 utse Göran Karlsson.
Beslutsunderlag





Inkommen begäran om entledigande
Förslag till beslut
Gruppledarnas nomineringar

Beslutet skickas till








Berörd förtroendevald
Förtroendemannaregistret Troman
Lönecentrum
Tierps energi & Miljö AB Revisorer
Tierps Fjärrvärme AB Revisorer
Tierp Sockens Magasinfod och Gustav Gilljam i Yvre donationsfond

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-11-26

KS 2019/179

Aktuellt från revisionen
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Ordförande för revisionen Göran Carlsson redogör för aktuell
information från revisionen.
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs
för att kunna fullgöra uppdraget.
För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser
som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade
ägardirektiv för kommunala företag samt Reglemente för Tierps kommuns
revisorer.
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/771

Anmälan av motioner
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet

Följande motioner har lämnats in:

Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade motioner

Beslutet skickas till



Kommunstyrelsen
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/772

Anmälan av interpellationer
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att de inlämnade interpellationerna får ställas.
Sammanfattning av ärendet

Följande interpellationer har lämnats in:

Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade interpellationer

Beslutet skickas till



Kommunsekreterare
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2019-12-04

KS 2019/842

Frågor
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att de inlämnade frågorna får ställas.
Sammanfattning av ärendet

Följande frågor har lämnats in:

Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade frågor
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2019-12-03

KS 2019/856

Svar på interpellation om brottsförebyggande åtgärder, Jonhas
Åker (SD)
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen anses vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Jonhas Åker (SD) lämnade den 31 oktober in en interpellation med
följande frågor:
-

Vilka specifika åtgärder har vidtagits av brottsförebyggande
åtgärder på lång sikt?
Vilka specifika åtgärder har vidtagits av brottsförebyggande
åtgärder på kort sikt?
Vad i formen av kameraövervakning är det ni emotsätter er?

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott svarar följande:

Kommunen har ett brottspreventivt ansvar. Vi följer överenskommelsen
om samverkan och samarbete mellan Tierps kommun och Polisen där
bland annat trygghetsvandringar tillsammans med Polisen ingår som en
brottsförebyggande åtgärd. Otrygga platser identifieras för att kommunen
och Polisen senare ska kunna vidtaga preventiva åtgärder.
Kommunen har ett ansvar för den situationella och den sociala
brottspreventionen och att samverka med andra aktörer. Socialtjänsten har
ett ansvar för att arbeta förebyggande mot missbruk, och
att arbeta med personer som har beroendeproblematik.
Det finns ett samverkansforum, som är ett informellt lokalt BRÅ/SSPF i
kommunen där representanter från kommunens olika verksamheter, bolag,
ungdomsmottagningen, Svenska kyrkan och Polisen samverkar med syfte
att arbeta förebyggande. Deltagarna sammankallas inför varje skollov eller
andra uppkomna händelser där det bedöms behövas en gemensam
lägesbild. Det sker även utbildning och information inom forumet. Under
hösten 2018 fick deltagarna en halvdagsutbildning inom upptäckande och
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identifiering av radikalisering vilket gav resultat. Det finns redan idag en
relativt bra bild av hur brottsligheten ser ut i kommunen genom
samverkansforumet. Detta arbete leds av kommunens säkerhetsstrateg.
Tjänsten är vakant sedan början på hösten och rekryteringen efter en
ersättare pågår.
Det är viktigt att kommunen, under den nya säkerhetsstrategens ledning,
fortsätter att samordna det brottsförebyggande arbete som görs och att
utveckla detta.
Kommunen motsätter sig inte kameraövervakning eller andra tekniska
hjälpmedel för att förebygga brott. Vilka tekniska åtgärder som ska
användas för att förebygga brott avgörs från fall till fall av de behov som
framkommer i de riskanalyser som görs. Om kameraövervakning bedöms
som en bra åtgärd för att förebygga brott på ett kommunalt objekt ansöker
Kommunen om tillstånd hos Datainspektionen. Även om vi tycker att
Kameraövervakning är en bra åtgärd kan Datainspektionen avslå ansökan.
För att förebygga och minska våld i nära relationer kommer vi att under
våren 2020 genomföra en utbildning i samverkan Länsstyrelsen i Uppsala
Län. Alla chefer i kommunen kommer att deltaga i en utbildning där bland
annat Gun Heimer, professor och chef på Nationellt Centrum för
Kvinnofrid deltar. I samband med utbildningen får de ett bokpaket som ska
ge dem möjlighet att utbilda på våra arbetsplatser.
Syftet med utbildningen är att vi lättare ska kunna upptäcka tecken på våld
mot de vi stödjer, (Hemtjänst kunder, försörjningsstödstagare, elever och
föräldrar inom utbildning med mera) och våra anställda.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Interpellation om brottsförebyggande åtgärder, Jonhas Åker (SD)
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Interpellation till Moderaternas Lars-Göran Birkenhorn angående det brottsförebyggande
åtgärder som gjorts.

BAKGRUND
Vi Sverigedemokrater lämnade in en motion angående brottsförebyggande åtgärder inom kommunen,
den besvarades i KF 12 juni innevarande år av bla Lars-Göran Birkenhorn med ett yrkande att icke bifalla
motionen,
Dom farhågor som vi tog upp då har under sommaren 2019 visat sig besannas och ett tilltagande
narkotika missbruk och langning har skett, även det faktum att det nu har börjat skapas vissa gäng som
bedriver kriminell verksamhet.
Just det faktumet med narkotikan och gängbildningar är något som vi Sverigedemokrater är mycket
oroade över i första hand, då det brukar vara en grogrund för våld av olika dignitet ,men även de
tilltagande egendomsbrotten är orande och ska inte föringas.
Det faktum att brottsligheten har ökat sedan den 12 juni generellt är ett tecken på att det är dags för en
översyn på problemet som kostar stat och kommun ofantliga summor varje år.
Resultat av långsiktiga brottsförbyggande åtgärder kan vi kanske skönja om 10 år då det till stor del.
handlar om en attityds förändring av barn och unga, men dom snabba åtgärderna måste sättas in genast
såsom vaktpersonal och kamera övervakning (för att kunna lagföra).

FRÅGA
Vilka specifika åtgärder har vidagits av brottsförebyggande åtgärder på lång sikt.
Vilka specifika åtgärder har vidtagits av brottsförbyggande åtgärder på kort sikt.
Vad i formen av kameraövervakning är det ni emotsätter er.

Jonas Åker
Vice gruppledare SD Tierp
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 211
Dnr 2019/932

Avtal om leverans av dricksvatten mellan Östhammar Vatten AB
och Tierps Energi & Miljö AB
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB´s förslag
att godkänna om maximalt nyttjande av reservledningen mellan Arvidsbo
och Örbyhus för ordinarie försörjning i enlighet med beräkningsunderlag.
att godkänna avtal om leverans av dricksvatten mellan Tierps Energi &
Miljö AB och Östhammar Vatten AB i enlighet med beslutsunderlag.
att beslutet ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Östhammars kommun
fattar motsvarande beslut.
Sammanfattning av ärendet

Detta avtal har tagits fram gemensamt av Östhammar Vatten AB och Tierps
Energi & Miljö AB i enlighet med intentionerna i den avsiktsförklaring om
långsiktig samverkan för vattenförsörjning som tecknats mellan
Östhammars kommun och Tierps kommun.
Avtalet tillförsäkrar att Östhammars kommun och Tierp kommun uppfyller
sina skyldigheter enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster att
tillförsäkra fastigheterna inom huvudmännens verksamhetsområden
vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och miljön. Kostnader
på grund av detta avtal följer lagens krav på att de är nödvändiga för att
uppfylla kommunernas skyldigheter.
Syftet med detta avtal är att kostnaderna för dess genomförande ska fördelas
med stöd av självkostnadsprincipen och att vardera kommuns VA-kollektiv
ska bära sina respektive kostnader.
Kommunfullmäktige i Östhammar och Tierp har under våren 2019 antagit
en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan för vattenförsörjning mellan
Östhammars kommun och Tierps kommun.
Avsiktsförklaringen mellan Östhammars kommun och Tierps kommun
innebär att Östhammar Vatten kommer att köpa dricksvatten från TEMAB.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03
TEMAB har, i och med Uppsalaåsens sträckning i Tierps kommun, tillgång
till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning både för invånarna i
Tierps kommun och Östhammars kommun. Nuvarande miljödom för
vattenuttag (DVA 51, 1981-07-16, mål VA 11/81) visar att förutsättningarna
för uttag av grundvatten vid Odens källa är mycket gynnsamma.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Genom att samverka ges TEMAB möjlighet att öka sin robusthet och ökad
ekonomisk stabilitet genom fördelning av kostnader med Östhammar
Vatten. Östhammar Vatten ges möjlighet att fullgöra sitt uppdrag att
leverera dricksvatten till dagens kunder och möta tillväxten för Alunda och
Österbybruk mot 2040.
Beräkningsunderlag

Förslag till beslut på sammanträdet
Bifall

Jonas Nyberg (S), Lotta Carlberg (C), Sara Sjödal (C), Lars-Göran
Birkehorn-Karlsen (M), Åsa Sikberg (M), Ann-Kristin Ringefors (KD),
Jenny Lundström (MP) och Alfred Mujambere (L) yrkar bifall till liggande
förslag.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut
Missiv till KF angående avtal om leverans av dricksvatten mellan
Östhammar Vatten AB och Tierps Energi och Miljö AB
PM till missiv
Avtal om leverans av dricksvatten mellan Östhammar Vatten AB
och Tierps Energi & Miljö AB, inklusive bilagor

Beslutet skickas till




Kommundirektör
VD för Tierps Energi & Miljö AB

Ordförande sign

Justerare sign

29

Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2019-11-26

KS 2019/932

Avtal om leverans av dricksvatten mellan Östhammar Vatten
AB och Tierps Energi & Miljö AB
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB´s förslag
att godkänna om maximalt nyttjande av reservledningen mellan Arvidsbo
och Örbyhus för ordinarie försörjning i enlighet med beräkningsunderlag.
att godkänna avtal om leverans av dricksvatten mellan Tierps Energi &
Miljö AB och Östhammar Vatten AB i enlighet med beslutsunderlag.
att beslutet ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Östhammars kommun
fattar motsvarande beslut.
Sammanfattning av ärendet

Detta avtal har tagits fram gemensamt av Östhammar Vatten AB och
Tierps Energi & Miljö AB i enlighet med intentionerna i den
avsiktsförklaring om långsiktig samverkan för vattenförsörjning som
tecknats mellan Östhammars kommun och Tierps kommun.
Avtalet tillförsäkrar att Östhammars kommun och Tierp kommun uppfyller
sina skyldigheter enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster att
tillförsäkra fastigheterna inom huvudmännens verksamhetsområden
vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och miljön. Kostnader
på grund av detta avtal följer lagens krav på att de är nödvändiga för att
uppfylla kommunernas skyldigheter.
Syftet med detta avtal är att kostnaderna för dess genomförande ska
fördelas med stöd av självkostnadsprincipen och att vardera kommuns VAkollektiv ska bära sina respektive kostnader.
Kommunfullmäktige i Östhammar och Tierp har under våren 2019 antagit
en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan för vattenförsörjning mellan
Östhammars kommun och Tierps kommun.
Avsiktsförklaringen mellan Östhammars kommun och Tierps kommun
innebär att Östhammar Vatten kommer att köpa dricksvatten från TEMAB.
TEMAB har, i och med Uppsalaåsens sträckning i Tierps kommun,
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tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning både för
invånarna i Tierps kommun och Östhammars kommun. Nuvarande
miljödom för vattenuttag (DVA 51, 1981-07-16, mål VA 11/81) visar att
förutsättningarna för uttag av grundvatten vid Odens källa är mycket
gynnsamma.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Genom att samverka ges TEMAB möjlighet att öka sin robusthet och ökad
ekonomisk stabilitet genom fördelning av kostnader med Östhammar
Vatten. Östhammar Vatten ges möjlighet att fullgöra sitt uppdrag att
leverera dricksvatten till dagens kunder och möta tillväxten för Alunda och
Österbybruk mot 2040.
Beräkningsunderlag

Beslutsunderlag
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Missiv till KF angående avtal om leverans av dricksvatten mellan
Östhammar Vatten AB och Tierps Energi och Miljö AB
PM till missiv
Avtal om leverans av dricksvatten mellan Östhammar Vatten AB
och Tierps Energi & Miljö AB, inklusive bilagor
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2019-11-21
Adress

Delegationspunkt

Kommunfullmäktige

Avtal om leverans av dricksvatten mellan Östhammar
Vatten AB och Tierps Energi & Miljö AB
Förslag till beslut
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige:
- att godkänna om maximalt nyttjande av reservledningen mellan Arvidsbo
och Örbyhus för ordinarie försörjning i enlighet med beräkningsunderlag.
- att godkänna avtal om leverans av dricksvatten mellan Tierps Energi &
Miljö AB och Östhammar Vatten AB i enlighet med beslutsunderlag.
- att beslutet ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Östhammars
kommun fattar motsvarande beslut.

Ärendebeskrivning
Detta avtal har tagits fram gemensamt av Östhammar Vatten AB och
Tierps Energi & Miljö AB i enlighet med intentionerna i den
avsiktsförklaring om långsiktig samverkan för vattenförsörjning som
tecknats mellan Östhammars kommun och Tierps kommun.
Avtalet tillförsäkrar att Östhammars kommun och Tierp kommun uppfyller
sina skyldigheter enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster att
tillförsäkra fastigheterna inom huvudmännens verksamhetsområden
vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och miljön. Kostnader
på grund av detta avtal följer lagens krav på att de är nödvändiga för att
uppfylla kommunernas skyldigheter.
Syftet med detta avtal är att kostnaderna för dess genomförande ska
fördelas med stöd av självkostnadsprincipen och att vardera kommuns VAkollektiv ska bära sina respektive kostnader.

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00

Handläggare
Tomas Ulväng
VD
Telefon: 0293-21 99 02
Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se
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Bakgrund
Kommunfullmäktige i Östhammar och Tierp har under våren 2019 antagit
en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan för vattenförsörjning mellan
Östhammars kommun och Tierps kommun.
Avsiktsförklaringen mellan Östhammars kommun och Tierps kommun
innebär att Östhammar Vatten kommer att köpa dricksvatten från TEMAB.
TEMAB har, i och med Uppsalaåsens sträckning i Tierps kommun,
tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning både för
invånarna i Tierps kommun och Östhammars kommun. Nuvarande
miljödom för vattenuttag (DVA 51, 1981-07-16, mål VA 11/81) visar att
förutsättningarna för uttag av grundvatten vid Odens källa är mycket
gynnsamma.
Genom att samverka ges TEMAB möjlighet att öka sin robusthet och ökad
ekonomisk stabilitet genom fördelning av kostnader med Östhammar
Vatten. Östhammar Vatten ges möjlighet att fullgöra sitt uppdrag att
leverera dricksvatten till dagens kunder och möta tillväxten för Alunda och
Österbybruk mot 2040.

Beräkningsunderlag

Beslutsunderlag
Avtal om leverans av dricksvatten mellan Östhammar Vatten AB och Tierps
Energi & Miljö AB, bilagor

Tidplan
Avtal tecknas under 2020.

Beslut delges
Kommunchef
VD för Tierps Energi & Miljö AB
Tierps Energi & Miljö AB

Kenneth Karlsson
Ordförande

Tomas Ulväng
VD

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00

Handläggare
Tomas Ulväng
VD
Telefon: 0293-21 99 02
Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se
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Tierps Energi & Miljö AB
tisdag den 26 november 2019
Sida 1 av 1

Underlag till Missiv: Avtal om leverans av dricksvatten mellan
Östhammar Vatten AB och Tierps Energi & Miljö AB
Förtydligande gällande vattentillgång
Vattenuttaget till Östhammars kommun enligt föreslaget avtal delas in i olika etapper
efter önskat vattenbehov:
-

400 m3 vatten/dygn delmål 1 A
750 m3 vatten/dygn delmål 1 B
1000 m3 vatten/dygn delmål 2

Avtalet omfattar inte önskad kvantitet på 1500 m3 vatten/dygn vilket tidigare har
definierat som delmål 3. Anledningen till att det är borttaget är att vi i dagsläget inte har
en vattendom som möjliggör leverans av den volymen.
Möjlig leverans av vatten styrs av gällande vattendom vid Odenskälla och kapaciteten i
överföringsledningen från Arrvidsbo.
Vi är begränsade att enligt vattendom pumpa upp en max volym vatten. Dels uttryckt
som en årsmedelvolym per dygn samt en maxvolym under ett och samma dygn (sk.
maxdygn). För Odenskälla är årsmedelvolym per dygn 1900 m3 och ett volymuttag på
2850 m3 under ett maxdygn.
Kapaciteten på överföringsledningen från Arrvidsbo är max 600 m3 per dygn vilket är
verifierat med genomförda pumptester.
Sammanställning över möjlig kapacitet och totalt vattenbehov syns i tabell 1.

0293-21 99 00

temab.tierp.se

kundtjanst@temab.tierp.se
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Avtal om leverans av dricksvatten
§ 1 Parter
Detta avtal har träffats mellan
- Östhammar Vatten AB, org.nr. 559099-4447 (nedan kallat ”Östhammar Vatten”), i
egenskap av VA-huvudman och ansvarig för driften av den allmänna VA-anläggningen i
Östhammars kommun, och
- Tierps Energi & Miljö AB, org.nr. 559031-4315 (nedan kallat ”TEMAB”), i egenskap av VAhuvudman och ansvarig för driften av den allmänna VA-anläggningen i Tierps kommun.
Östhammar Vatten och TEMAB benämns härefter var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

§ 2 Bakgrund
Kommunfullmäktige i Östhammar och Tierp har under våren 2019 antagit en avsiktsförklaring om
långsiktig samverkan för vattenförsörjning mellan Östhammars kommun och Tierps kommun, se
Bilaga 1-3.
Avsiktsförklaringen mellan Östhammars kommun och Tierps kommun innebär att Östhammar
Vatten kommer att köpa dricksvatten från TEMAB. TEMAB har, i och med Uppsalaåsens sträckning
i Tierps kommun, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning både för
invånarna i Tierps kommun och Östhammars kommun. Nuvarande miljödom för vattenuttag (DVA
51, 1981-07-16, mål VA 11/81, se Bilaga 4) visar att förutsättningarna för uttag av grundvatten vid
Odens källa är mycket gynnsamma.
Genom att samverka ges TEMAB möjlighet att öka sin robusthet och ökad ekonomisk stabilitet
genom fördelning av kostnader med Östhammar Vatten. Östhammar Vatten ges möjlighet att
fullgöra sitt uppdrag att leverera dricksvatten till dagens kunder och möta tillväxten för Alunda
och Österbybruk mot 2040.
Detta avtal tillförsäkrar att Östhammars kommun och Tierps kommun uppfyller sina skyldigheter
enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster att tillförsäkra fastigheterna inom
huvudmännens verksamhetsområden vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och
miljön. Kostnader på grund av detta avtal följer lagens krav på att de är nödvändiga för att
uppfylla kommunernas skyldigheter.

§ 3 Genomförande och delmålsindelning

Dokument ID 20191115-00022

Genomförandet kommer att verkställas genom två delmål. Om förutsättningarna för dess
genomförande förändras, ska Parterna anpassa och förändra aktiviteter och delmål i den
omfattning som krävs.
Delmål 1 A och B
• TEMAB ska införa ett nytt beredningssteg i vattenverket Odens källa.
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•
•

Östhammar Vatten ska bygga en överföringsledning från Inkopplingspunkten enligt § 4 till
Österbybruk och Alunda med genomförande efter detta avtals undertecknande.
Leverans enligt delmål 1 A ska ske senast 2021-01-01. Leverans enligt delmål 1 B ska ske
senast 2022-01-01.

Delmål 2
• TEMAB ska anpassa överföringsledningen mellan Odens källa och Örbyhus för att klara
ökad leverans.
• Leverans enligt delmål 2 ska ske senast 2026-01-01.

§ 4 Inkopplingspunkt
Östhammar Vatten ska ansluta sig till TEMAB:s anläggning i Örbyhus, vid av Parterna bestämd
inkopplingspunkt (”Inkopplingspunkten”) enligt Bilaga 5. Inkopplingspunkten utgör gränsen
mellan TEMAB:s anläggning och Östhammar Vattens anläggning.
Vid Inkopplingspunkten ska det finnas två avstängningsventiler, varav Parterna ska ha kontroll
över varsin ventil för att var för sig kunna stoppa leveransen vid behov.

§ 5 Leverans av vatten
TEMAB förbinder sig att till Östhammar Vatten leverera dricksvatten i Inkopplingspunkten
motsvarande:
• 400 m3 vatten/dygn enligt delmål 1 A
• 750 m3 vatten/dygn enligt delmål 1 B
• 1000 m3 vatten/dygn enligt delmål 2
TEMAB förbinder sig att, under ett enskilt dygn, s.k. maxdygn, leverera ett flöde (momentant)
som är maximalt:
• 860 m3 vatten/dygn enligt delmål 1 A och B
• 1300 m3 vatten/dygn enligt delmål 2
TEMAB förbinder sig att i Inkopplingspunkten upprätthålla en vattentrycknivå som uppgår till 34
mvp (meter vattenpelare) över markplan vid maxdygnsuttag.

§ 6 Mottagande av vatten
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Östhammar Vatten förbinder sig att årligen köpa minst en snittförbrukning om:
• 200 m3/dygn enligt delmål 1 A
• 400 m3/dygn enligt delmål 1 B
• 500 m3/dygn enligt delmål 2
Östhammar Vatten förbinder sig att informera TEMAB så snart det finns misstanke om större
och/eller plötsliga förändringar av behov av köpt vatten. Parterna ska gemensamt upprätta en
rutin för hur informationen lämpligen ska lämnas.
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Om Östhammar Vatten inte tar emot minst de volymer vatten som framgår av första stycket, är
Östhammar Vatten ändå skyldig att betala för garanterade volymer enligt första stycket. Om det
bristande mottagandet beror på att TEMAB inte har levererat minsta garanterade volymer enligt §
5 eller att TEMAB inte levererat garanterad vattenkvalitet enligt § 7, behöver Östhammar Vatten,
under den period som bristen varat, inte betala för mer vatten än Östhammar Vatten har tagit
emot.

§ 7 Vattenkvalitet
TEMAB ska vid Inkopplingspunkten leverera dricksvatten som uppfyller krav enligt gällande lagar,
förordningar och föreskrifter (vid avtalets tecknande gäller Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten). TEMAB ska informera Östhammar Vatten om plan för
dricksvattenundersökningarna. Vid konstaterad brist eller misstanke om brist i föreskriven
vattenkvalitet, förbinder sig TEMAB att informera Östhammar Vatten utan dröjsmål så att
Östhammar Vatten kan vidta egna åtgärder för att säkra vattnets kvalitet till kund. Parterna ska
gemensamt upprätta en skriftlig rutin för hur informationen lämpligen ska lämnas.
Provtagning vid Inkopplingspunkten kommer att ske genom Östhammar Vattens försorg enligt
gällande föreskrifter för dricksvatten. Östhammar Vatten ska informera TEMAB om konstaterad
brist eller misstanke om brist i föreskriven vattenkvalitet utan dröjsmål så att TEMAB kan vidta
egna åtgärder för att säkra vattnets kvalitet till kund. Parterna ska gemensamt upprätta en
skriftlig rutin för hur informationen lämpligen ska lämnas.
TEMAB förbinder sig att skyndsamt informera Östhammar Vatten om processförändringar som
kan påverka vattenkvaliteten eller andra förändringar på vattenleveransen exempelvis volym,
tryck eller temperatur. Parterna ska gemensamt upprätta en skriftlig rutin för hur informationen
lämpligen ska lämnas.

§ 8 Vattenreservoarer
Östhammar Vatten förbinder sig att, för utjämning av egen vattenförbrukning under dygnet och
som kapacitetsreserv vid planerad eller oavsiktlig leveransstörning i matningen från TEMAB,
bekosta anläggning, drift, underhåll och framtida förnyelse av vattenreservoarer. Dessa
reservoarer ska kontinuerligt ha en utnyttjningsbar volym som sammanlagt uppgår till minst 25 %
av högsta förekommande dygnsförbrukning. Denna undre gräns får dock jämkas nedåt om
Östhammar Vatten försörjs med vatten från flera av varandra oberoende inmatningar och detta
kan bedömas innebära en reducerad risk för totalt leveransavbrott.
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Syftet med innehållet i denna paragraf är att säkerställa att en helt normal och oinskränkt
vattenförsörjning ska kunna upprätthållas till alla som Östhammar Vatten har distributionsansvar
för under åtminstone sex timmar trots ett inträffat totalt leveransavbrott från TEMAB. Vid ett
leveransavbrott är det Östhammar Vattens ansvar att besluta om eventuella prioriteringar och
inskränkningar av vattenanvändningen inom Östhammars kommun.

37

Datum 2019-11-21
Version 1.0
Sida 4 (9)

§ 9 Bristande leverans
Vid påverkan på leverans är Parternas intention att samarbeta för att hantera situationen efter
bästa gemensamma förmåga. Parterna ska gemensamt upprätta en skriftlig rutin för hur
fördelning av tillgänglig produktionsvolym ska ske för att minimera samhällsstörningar och för att
rättvist tillgodose VA-kollektiven i Tierp respektive Östhammar med dricksvatten samt en
gemensam nödvattenförsörjningsplanering.
Om TEMAB på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet brister i uppfyllandet av krav på
vattenleverans enligt § 5 eller krav på vattenkvalitet enligt § 7, ska TEMAB ersätta Östhammar
Vattens kostnader för att lösa dricksvattenleverans under två år.

§ 10 Larmrutiner
Parterna förbinder sig att upprätta en gemensam skriftlig larmrutin för att hantera händelser
dygnet runt under årets samtliga dagar kopplat till leveranskvalitet och leveransvolym.

§ 11 Kostnadsfördelning och finansiering av genomförande
Syftet med detta avtal är att kostnaderna för dess genomförande ska fördelas med stöd av
självkostnadsprincipen och att vardera kommuns VA-kollektiv ska bära sina respektive kostnader.
De avgifter som Östhammar Vatten ska betala enligt § 13 ska vara beräknade utifrån
självkostnadsprincipen.
Kostnaderna för genomförande av aktiviteter enligt § 3 och eventuella utredningar med anledning
av detta avtal fördelas mellan Parterna baserat på bolagens behov av respektive aktivitet eller
utredning.
TEMAB bekostar de aktiviteter som är nödvändiga för att uppfylla sina skyldigheter i egenskap av
huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Tierps kommun gentemot invånarna i Tierps
kommun, och som behövs oavsett om försäljning av vatten sker till Östhammar Vatten eller ej.
För de kostnader som TEMAB därutöver har för förändringar i den fysiska anläggningen, och som
enbart måste genomföras för att producera den mängd vatten som TEMAB kommer att sälja till
Östhammar Vatten enligt detta avtal, ska Östhammar Vatten dels betala en anslutningsavgift
enligt § 13 första stycket vid avtalets tecknande, dels betala en fast månatlig brukningsavgift
enligt § 13 tredje stycket under avtalsperioden.
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Utredningar som båda Parterna ansvarar för ska betalas av respektive Part när kostnaden uppstår.
Kostnaderna fördelas på Parterna utifrån respektive Parts behov av utredningen. Om Parterna
inte kan komma överens fördelas kostnaderna utifrån Parternas respektive behov av ökad
leverans baserat på ett genomsnitt av de senaste tre årens förbrukning vid jämförelse mellan
producerad och köpt volym.
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§ 12 Mätning av levererad mängd vatten
Mätning av levererad vattenmängd ska i första hand ske genom TEMAB:s försorg med
mätanordning placerad vid mätarplats i närheten av Inkopplingspunkten. Mätningen ska ske på
sådant sätt att den kommer att avse hela den vattenleverans som sker från TEMAB till Östhammar
Vatten.
Den av TEMAB uppmätta mängden vatten som levererats ska ligga till grund för den rörliga
brukningsavgift för levererad vattenmängd som ska erläggas enligt § 13 andra stycket.
För det fall mätanordningen uppenbart visar fel mätvärde eller är tagen ur drift för reparation,
kalibrering eller dylikt, ska mängden av den vattenleverans som sker under sådan period beräknas
eller uppskattas på annan skälig grund.
Östhammar Vatten får, men är inte skyldig att, ha en egen mätanordning på sin sida om
Inkopplingspunkten. Den mätanordningens värde kan i så fall användas för beräkning av
vattenleverans enligt tredje stycket.

§ 13 Avgifter
Östhammar Vatten ska vid detta avtals undertecknande erlägga anslutningsavgift motsvarande
TEMAB:s ditintills kända kostnader som TEMAB enligt uppskattning kommer att ha endast för
TEMAB:s uppfyllande av detta avtal, se Bilaga 6. Vid uppföljning enligt § 17 ska avstämning göras
årligen fram till slutförandet av delmål 2 mellan debiterade uppskattade kostnader och det
faktiska utfallet vid utförande av aktivitet. Mellanskillnaden ska efter avstämning regleras mellan
Parterna, dvs. TEMAB ska återbetala för högt debiterade kostnader för anslutningsavgift till
Östhammar Vatten respektive Östhammar Vatten ska göra tilläggsbetalning vid för lågt
debiterade kostnader för anslutningsavgift.
Östhammar Vatten förbinder sig att månadsvis till TEMAB erlägga rörlig brukningsavgift per
levererat m3 vatten enligt vid var tid gällande taxa för vatten för den allmänna VA-anläggningen i
Tierps kommun. Den rörliga brukningsavgiften enligt aktuell taxa vid avtalets tecknande framgår
av Bilaga 7.
Östhammar Vatten förbinder sig att månadsvis till TEMAB erlägga fast avgift beräknad på av
TEMAB utförda investeringar avseende avskrivnings- och räntekostnader som enbart är hänförliga
till Östhammar Vattens behov enligt detta avtal och som inte redan har betalats av Östhammar
Vatten genom anslutningsavgift enligt första stycket (se § 11 fjärde stycket). TEMAB och
Östhammar Vatten ska gemensamt ta fram en skriftlig rutin för hur avgiften ska beräknas utifrån
branschpraxis och -rekommendationer för avskrivning.

§ 14 Betalningsvillkor
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Fakturering ska från TEMAB ske månadsvis i efterskott och med förfallodatum 30 dagar efter
fakturadatum. Fakturering ska ske enligt vid var tid gällande anvisningar.
Vid betalning efter förfallodag ska dröjsmålsränta enligt räntelagen erläggas.
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§ 15 Rätt till insyn
Östhammar Vatten ska ges erforderlig insyn i ekonomiska och tekniska förhållanden av den del av
vattenförsörjningsanläggningen som berör detta avtal och den samverkan som kommunerna
ingått i.

§ 16 Informationsskyldighet vid förändrade omständigheter
Parterna är skyldiga att informera varandra om innehållet i egna överenskommelser med tredje
man och om nya eller förändrade omständigheter som kan komma att väsentligt påverka driften
av det vattenförsörjningssystem som den andra Parten har ansvar för.

§ 17 Uppföljning
Företrädare från båda Parterna ska träffas minst en gång om året för att följa upp avtalet. Mötet
ska bland annat innehålla en avstämning av investeringar och levererade volymer från
förevarande period och planering inför nästkommande period. Östhammar Vatten är
sammankallande.

§ 18 Överlåtelse av avtalet
Parterna äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till sådan juridisk
person som Tierps kommun respektive Östhammars kommun i framtiden kan ge i uppdrag att
vara huvudman för och/eller ansvarig för driften av den allmänna VA-anläggningen inom
respektive kommun.
All annan överlåtelse kräver för sin giltighet den andra Partens skriftliga medgivande.

§ 19 Avtalstid
Detta avtal träder i kraft så snart det godkänts av kommunfullmäktige i Tierp respektive i
Östhammar samt undertecknats av TEMAB och Östhammar Vatten och gäller därefter till och med
2069-12-31.
Om ingen av Parterna säger upp avtalet förlängs avtalet tillsvidare med en uppsägningstid på tio
år.

§ 20 Uppsägning
För att avtalet ska upphöra vid avtalets utgång enligt § 19, ska uppsägning ske senast 2059-12-31.
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Uppsägning av avtalet ska vara skriftligt för att vara giltigt.
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§ 21 Förtida uppsägning
Trots vad som anges i § 19 har Part rätt att skriftligen säga upp avtalet i förtid och med en
uppsägningstid på två år, om den andra Parten överlåtit rättigheter och skyldigheter till juridisk
person som inte uppfyller kriterierna i § 18. Rätten att säga upp avtalet på denna grund gäller
under ett år från det att Parten fick kännedom om ägarförändringen eller överlåtelsen.
Trots vad som anges i § 19 har Östhammar Vatten rätt att säga upp avtalet i förtid och med en
uppsägningstid på två år, om TEMAB:s leverans av dricksvatten, på grund av bristande förmåga,
inte uppnår krav enligt § 5 första eller tredje stycket eller § 7, och bristen inte åtgärdas inom
skälig tid. Om vattenkvaliteten enligt § 7 har så allvarliga brister att det finns risk för människors
hälsa, och bristen inte åtgärdas eller kommer att åtgärdas inom skälig tid, har Östhammar Vatten
rätt att i förtid säga upp avtalet att upphöra med omedelbar verkan.
Om avtalet sägs upp med stöd av första stycket innan hela investeringen enligt § 11 fjärde stycket
är betald, svarar den Part som har sagt upp avtalet för återstående kostnader som ännu inte har
fakturerats som fast avgift enligt § 13 tredje stycket. Om det är TEMAB:s brist som föranlett
uppsägningen, har Östhammar Vatten vid sådan uppsägning även rätt till ersättning med 50 % av
restvärdet för Östhammar Vattens överföringsledning mellan Inkopplingspunkten och Alunda.
Om avtalet sägs upp med stöd av andra stycket, har Östhammar Vatten ingen skyldighet att
betala ytterligare fast avgift enligt § 13 tredje stycket. Östhammar Vatten har dessutom rätt till
proportionerlig återbetalning av erlagd anslutningsavgift enligt § 13 första stycket vid jämförelse
mellan ursprunglig avtalstid i förhållande till den tidpunkt när giltig uppsägning sker med stöd av
denna uppsägningsgrund. Om TEMAB:s brist som föranlett uppsägningen har orsakats av TEMAB:s
uppsåt eller grova oaktsamhet, har Östhammar Vatten vid sådan uppsägning även rätt till
ersättning med 50 % av restvärdet för Östhammar Vattens överföringsledning mellan
Inkopplingspunkten och Alunda.
Restvärdet på Östhammar Vattens överföringsledning enligt tredje och fjärde stycket ska
fastställas till redovisat anskaffningsvärde minskat med linjär avskrivning under 50 år från
tidpunkten då överföringsledningen tas i drift med tillägg för ränta och borgensavgift för lån som
har upptagits för finansiering av överföringsledningen. Kvarvarande lånebelopp som utgör
beräkningsgrund för ränta och borgensavgift ska fastställas till ursprungligt lånebelopp minskat
med linjär amortering över 50 år till tiden för avtalets upphörande. Är det faktiskt kvarvarande
lånebeloppet lägre ska det faktiskt kvarvarande lånebeloppet användas som beräkningsgrund.
Ersättningen för ränta och borgensavgift på kvarvarande lånebelopp fastställs till det belopp som
Östhammar Vatten ska betala för den återstående tiden av lånet och beräknas med den vid
avtalets upphörande gällande ränta och borgensavgift.
Vid uppsägning gäller vad som anges i § 20 andra stycket.

Dokument ID 20191115-00022

§ 22 Omförhandling av avtal vid ändrade förutsättningar
Part är skyldig att vid ändrade och oförutsedda förutsättningar som inte har oväsentlig betydelse
för detta avtal underrätta den andra Parten och vid behov påkalla omförhandling av berörda
avtalsvillkor.
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Grunder för omförhandling är till exempel:
• väsentliga förändringar i kapacitet av leverans av vatten,
• väsentliga förändringar i ekonomiska förutsättningar för att tillhandahålla eller köpa
vatten enligt detta avtal,
• väsentliga förändringar i Tierps kommuns taxekonstruktion för vatten som har påverkan
på detta avtal,
• oförutsedda behov av investeringar för att kunna fullgöra sina skyldigheter i enlighet med
detta avtal,
• förändringar i lagar, författningar och andra regelverk som huvudmannen är ansvarig att
följa som väsentligt påverkar förutsättningarna för detta avtal.

§ 23 Omförhandling av avtal för utveckling av leverans
När gränsen för nyttjandet av dagens vattendom närmar sig har Parterna ett delat ansvar att lyfta
avtalet till omförhandling utifrån nya förutsättningar. Enligt utgångspunkten vid detta avtals
tecknande kan ytterligare vattenuttag genomföras men efter eventuell ny miljödom för
vattenuttag. Parterna ska i en omförhandling av avtalet komma överens om hur stor del av
vattenuttaget som Östhammar kan få tillgång till. Parterna har ett delat ansvar för att utreda
förutsättningarna.

§ 24 Fullständig reglering, ändringar och tillägg
Detta avtal utgör Parternas fullständiga reglering av förhållanden angivna i detta avtal.
Eventuella ändringar av och tillägg till detta avtal ska, för att vara gällande och få åberopas, vara
skriftliga och undertecknade av Parterna samt tillfogade detta avtal.

§ 25 Tvist
Eventuell rättslig tvist med anledning av detta avtal ska avgöras vid allmän domstol med
tillämpning av svensk rätt.

Dokument ID 20191115-00022

_______________________
[signatursida följer]
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Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Ort………………………….. den……………

Ort…………………………. den……………

För TEMAB

För Östhammar Vatten

………………………………………….
Kenneth Karlsson
Ordförande Tierps Energi & Miljö AB

………………………………………….
Margareta Widen Berggren
Ordförande Östhammar Vatten AB

………………………………………….
Tomas Ulväng
Vd Tierps Energi & Miljö AB

………………………………………….
Lena Blad
Vd Östhammar Vatten AB

Bilagor
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1. Avsiktsförklaring om långsiktig samverkan om vattenförsörjning, Tierps kommun
2. Avsiktsförklaring om långsiktig samverkan om vattenförsörjning, Östhammars kommun
3. PM Samverkan för dricksvattenförsörjning mellan Östhammars och Tierps kommuner,
Östhammar Vatten AB och Tierps Energi & Miljö AB
4. Miljödom för vattenuttag Odens källa, DVA 51, 1981-07-16, mål VA 11/81
5. Inkopplingspunkt
6. Underlag för anslutningsavgift
7. Underlag för rörlig brukningsavgift
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Avtal om leverans av dricksvatten, Bilaga 5.
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Inkopplingspunkt

Örbyhus 7:1

Område för ny vattenledning

Publiceringsdatum: 2019-11-15
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Skala 1:5 000

Underlag för anslutningsavgift, bilaga 6
Nedan följer en sammanställning av de hittills kända kostnader som Tierps Energi & Miljö AB har haft
eller uppskattas ha för uppfyllande av avtal om leverans av dricksvatten. Den totala summan är
3 992 200 kr.

Investeringskostnader
I tabell 1 har nödvändiga investeringar listats per delmål. Nedan följer en kort beskrivning av
respektive åtgärd.
Tabell 1
Delmål
Delmål 1A Åtgärd 1
Åtgärd 2
Åtgärd 3
Delmål 1B Åtgärd 4
Delmål 2 Åtgärd 5
Summa

Kostnad (tkr)
150
100
2000
400
1200
3850

Avstängningsventil
Styrsystem
Ny beredning
Elverk
Kapacitetsökning

Åtgärd 1 Avstängningsventil
Åtgärden innebär etablering av avstängningsventiler på befintlig vattenledning för att möjliggöra
anslutning av inkopplingspunkt till Östhammar Vattens nya ledning. Kostnaden är budgeterad till 150
tkr och utförande kommer att ske under 2020.

Åtgärd 2 Styrsystem
Åtgärden innebär etablering av mätarplats och installation av vattenmätare för att registrera
levererad volym vatten samt anordningar för att säkerställa överföring av mätdata till
övervakningssystemet. Kostnaden är budgeterad till 100 tkr och utförande kommer att ske under
2020.

Åtgärd 3 Ny beredning
Åtgärden innebär installation av ny beredning för avhärdning vid vattenverket Odens källa. Åtgärden
ligger i investeringsplan. De kostnader som härrör till ökad volym vatten med anledning av
Östhammar Vattens behov, 25 % av total investeringskostnad budgeterad till 8 000 tkr, ca 2 000 tkr
debiteras Östhammar Vatten. Utförande kommer att ske under 2020-2021.

Åtgärd 4 Elverk
Åtgärden innebär installation av extra reservkraft för att säkerställa leverans vid elbortfall även för
den ökade volymen vatten från vattenverket. Kostnaden är budgeterad till 400 tkr och utförande
kommer att ske under 2020-2021.

Åtgärd 5 Kapacitetsökning
Åtgärden innebär kapacitetsökning i överföringsledningen mellan Odens källa och Örbyhus genom
installation av tryckstegringar enligt förslag från genomförd utredning. Utredning av åtgärder
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genomfördes 2016 (Ramböll 2016). Kostnaden är budgeterad till 1 200 tkr och utförande kommer att
ske under 2024-2025.

Övriga kostnader
I tabell 2 har nedlagd tid inom Tierps Energi & Miljö AB listats. Nedan följer en kort redovisning av
datum, typ av möte samt syfte, omfattning i tid samt antal deltagande personer. Debiterad
timkostnad inkluderande förberedelse, efterarbete och eventuella resor är 900 kr/h.
Tabell 2
Syfte
Tid för styrelsearbete
med avseende på
framtagande av avtal
Tid för utredning och
granskning med
avseende på
framtagande av avtal
Totalt

Tid (h)
57

Summa
51 300 kr

101
90 900 kr

158

142 200 kr

Tid för styrelsearbete
Datum
20190613
20190613
20190826
20191010
20191023
20191105

Syfte
Strategidagar för
styrelse
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte

Tid
1
0,5
0,5
0,5
2
1,5
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Personer
11
11
7
10
10
8

Total
11
5,5
3,5
5
20
12

Tid för utredning och granskningsarbete
Datum
21090514
20190521
20190603
20190617
20190821
20191014
20191017
20191017
20191104
20191111
20191112
20191114

Syfte
Genomgång
avtalsutkast
Förberedelse åtgärder
Avstämning ägare
Granskning av och
avstämning med jurist
Granskning avtal
Granskning avtal och
förhandlingsmöte
Granskning av och
avstämning med jurist
Förberedelse åtgärder
Granskning av och
avstämning med jurist
Förhandlingsmöte
Granskning avtal
Granskning av och
avstämning med jurist

Tid
2

Personer
2

6
2
4

2
2
1

12
4
4

3
8

2
3

6
24

6

2

12

2
4

1
2

2
8

4
3
2

3
3
2

12
9
4
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Total
4

Änr 201723
Datum 2019-11-20
Sida 1 (1)

Bilaga 7 - Underlag för beräkning av rörlig brukningsavgift

Dokument ID 20191115-00063

Vid tidpunkten för detta avtals ingående framgår den rörliga brukningsavgiften enligt punkt 12
andra stycket i avtalet av Tierps kommuns Taxa för vatten och avlopp 2019, § 14.1 b) med
reduktion enligt § 14.2 för endast ändamålet vattenförsörjning. Detta innebär enligt 2019 års
avgiftsnivå en avgift på 7,20 kr/m3 dricksvatten.

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle
telefon direkt 020-37 93 00
info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 212
Dnr 2019/508

Redovisning av ej verkställda beslut utskottet arbete och
omsorg kvartal 3 2019
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader. De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSSbeslut) och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika skäl
har rapporterats till IVO för perioden 1 juli till 30 september 2019, kvartal 3,
är följande:
Ej verkställda beslut:
-

-

Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund har
beslut om HVB som enligt biståndsbeslut ska vara verkställt fram till
och med 2020-03-31. Beslutet om permanent bostad kan därför inte
verkställas. Planering pågår dock i dagsläget för att kunna tillgodose
behovet när beslutet om HVB löper ut.
Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. Det saknas
i dagsläget en ledig bostad som motsvarar kunds stödbehov. Det
pågår en planering men det är ännu ovisst när beslutet kommer
kunna verkställas.

Ordförande sign

Justerare sign

64

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

Verkställt beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
-

Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-02-22. Beslutet
är verkställt sedan 2019-08-19. Beslutet har inte kunnat verkställas
tidigare då kund har väntat på en ledig plats vid en specifik daglig
verksamhet.

Verkställt beslut som har avbrutits och inte på nytt verkställts inom tre
månader:
-

Ledsagare enligt SoL. Kund har haft insatsen sedan 2005 och
beslutet har varit verkställt fram till april 2019 då kund själv valde
att säga upp ledsagaren. Rekryteringsenheten påbörjade arbetet att
hitta en ny ledsagare. I juni presenterades kund för en ny person som
kund tackade nej till. I augusti och september tackade totalt tre
tillfrågade ledsagare nej till uppdraget. I dagsläget är ytterligare en
ledsagare tillfrågad som har tackat ja. Kund har ännu inte återkopplat
på erbjudandet varför beslutet inte är verkställt och därför
rapporterats till IVO.

Beslutsunderlag




Beslut utskottet arbete och omsorg § 111/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2019-11-20

§ 111
Dnr 2019/508

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2019
Beslut

Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019.
Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader. De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSSbeslut) och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika skäl
har rapporterats till IVO för perioden 1 juli till 30 september 2019, kvartal 3,
är följande:
Ej verkställda beslut:
-

-

Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund har
beslut om HVB som enligt biståndsbeslut ska vara verkställt fram till
och med 2020-03-31. Beslutet om permanent bostad kan därför inte
verkställas. Planering pågår dock i dagsläget för att kunna tillgodose
behovet när beslutet om HVB löper ut.
Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. Det saknas
i dagsläget en ledig bostad som motsvarar kunds stödbehov. Det
pågår en planering men det är ännu ovisst när beslutet kommer
kunna verkställas.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2019-11-20

Verkställt beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
-

Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-02-22. Beslutet
är verkställt sedan 2019-08-19. Beslutet har inte kunnat verkställas
tidigare då kund har väntat på en ledig plats vid en specifik daglig
verksamhet.

Verkställt beslut som har avbrutits och inte på nytt verkställts inom tre
månader:
-

Ledsagare enligt SoL. Kund har haft insatsen sedan 2005 och
beslutet har varit verkställt fram till april 2019 då kund själv valde
att säga upp ledsagaren. Rekryteringsenheten påbörjade arbetet att
hitta en ny ledsagare. I juni presenterades kund för en ny person som
kund tackade nej till. I augusti och september tackade totalt tre
tillfrågade ledsagare nej till uppdraget. I dagsläget är ytterligare en
ledsagare tillfrågad som har tackat ja. Kund har ännu inte återkopplat
på erbjudandet varför beslutet inte är verkställt och därför
rapporterats till IVO.

Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-10-21

KS 2019/508

Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL
Förslag till beslut

Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019.
Utskottet Arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader. De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga
LSS-beslut) och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika
skäl har rapporterats till IVO för perioden 1 juli till 30 september 2019,
kvartal 3, är följande:
Ej verkställda beslut:
- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund har
beslut om HVB som enligt biståndsbeslut ska vara verkställt fram
till och med 2020-03-31. Beslutet om permanent bostad kan därför
inte verkställas. Planering pågår dock i dagsläget för att kunna
tillgodose behovet när beslutet om HVB löper ut.
- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. Det
saknas i dagsläget en ledig bostad som motsvarar kunds stödbehov.
Det pågår en planering men det är ännu ovisst när beslutet kommer
kunna verkställas.

68

2 (2)

Verkställt beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-02-22. Beslutet
är verkställt sedan 2019-08-19. Beslutet har inte kunnat verkställas
tidigare då kund har väntat på en ledig plats vid en specifik daglig
verksamhet.
Verkställt beslut som har avbrutits och inte på nytt verkställts inom
tre månader:
- Ledsagare enligt SoL. Kund har haft insatsen sedan 2005 och
beslutet har varit verkställt fram till april 2019 då kund själv valde
att säga upp ledsagaren. Rekryteringsenheten påbörjade arbetet att
hitta en ny ledsagare. I juni presenterades kund för en ny person
som kund tackade nej till. I augusti och september tackade totalt tre
tillfrågade ledsagare nej till uppdraget. I dagsläget är ytterligare en
ledsagare tillfrågad som har tackat ja. Kund har ännu inte
återkopplat på erbjudandet varför beslutet inte är verkställt och
därför rapporterats till IVO.

Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

I tjänsten
Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling

69

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 213
Dnr 2019/509

Redovisning av ej verkställda beslut utskottet barn och ungdom
kvartal 3 2019
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. De beslut enligt
SoL för barn och unga under 21 år som av olika skäl har rapporterats till
IVO för perioden 1 juli till 30 september 2019, kvartal 3, är följande:
Ej verkställda beslut:
-

Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2019-05-28. Kommunen har ännu inte
hittat en lämplig familj för uppdraget. Vårdnadshavare har i
dagsläget blivit presenterad för en familj och är positiv till
matchningen men kund har ännu inte själv fått tagit ställning.
Beslutet är således ännu inte verkställt och har därför rapporterats till
IVO.

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
-

Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-03-07. Insatsen är verkställd från
2019-09-04. Tiden för verkställighet av beslutet har dragit ut på
tiden för att kundens vårdnadshavare inte har kunnat träffa
kommunens familjebehandlare för planering av insatsen. Kunden har
dock ett pågående och fungerande stöd från både habiliteringen och
psykiatrin.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03
Övrigt:
-

Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-06-05. Beslutet har felaktigt
rapporterats till IVO mot bakgrund av bristfällig dokumentation i
Viva. Det har inte av dokumentationen gått att utläsa att insatsen
varit verkställd från beslutsdatum. Den felaktiga rapporteringen
kommer att korrigeras i samband med rapporteringen av kvartal 4.

Beslutsunderlag




Beslut utskottet barn och ungdom § 257/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2019-11-20

§ 257
Dnr 2019/509

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2019
Beslut

Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019.
Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. De beslut enligt
SoL för barn och unga under 21 år som av olika skäl har rapporterats till
IVO för perioden 1 juli till 30 september 2019, kvartal 3, är följande:
Ej verkställda beslut:
-

Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2019-05-28. Kommunen har ännu inte
hittat en lämplig familj för uppdraget. Vårdnadshavare har i
dagsläget blivit presenterad för en familj och är positiv till
matchningen men kund har ännu inte själv fått tagit ställning.
Beslutet är således ännu inte verkställt och har därför rapporterats till
IVO.

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
-

Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-03-07. Insatsen är verkställd från
2019-09-04. Tiden för verkställighet av beslutet har dragit ut på
tiden för att kundens vårdnadshavare inte har kunnat träffa
kommunens familjebehandlare för planering av insatsen. Kunden har
dock ett pågående och fungerande stöd från både habiliteringen och
psykiatrin.
Ordförande sign

Justerare sign
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Övrigt:
-

Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-06-05. Beslutet har felaktigt
rapporterats till IVO mot bakgrund av bristfällig dokumentation i
Viva. Det har inte av dokumentationen gått att utläsa att insatsen
varit verkställd från beslutsdatum. Den felaktiga rapporteringen
kommer att korrigeras i samband med rapporteringen av kvartal 4.

Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-10-21

KS 2019/509

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL
Förslag till beslut

Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019.
Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt
beslut har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. De beslut
enligt SoL för barn och unga under 21 år som av olika skäl har rapporterats
till IVO för perioden 1 juli till 30 september 2019, kvartal 3, är följande:
Ej verkställda beslut:
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2019-05-28. Kommunen har ännu
inte hittat en lämplig familj för uppdraget. Vårdnadshavare har i
dagsläget blivit presenterad för en familj och är positiv till
matchningen men kund har ännu inte själv fått tagit ställning.
Beslutet är således ännu inte verkställt och har därför rapporterats
till IVO.
Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
- Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-03-07. Insatsen är verkställd från
2019-09-04. Tiden för verkställighet av beslutet har dragit ut på
tiden för att kundens vårdnadshavare inte har kunnat träffa
kommunens familjebehandlare för planering av insatsen. Kunden
har dock ett pågående och fungerande stöd från både habiliteringen
och psykiatrin.
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Övrigt:
- Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-06-05. Beslutet har felaktigt
rapporterats till IVO mot bakgrund av bristfällig dokumentation i
Viva. Det har inte av dokumentationen gått att utläsa att insatsen
varit verkställd från beslutsdatum. Den felaktiga rapporteringen
kommer att korrigeras i samband med rapporteringen av kvartal 4.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

I tjänsten
Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 214
Dnr 2019/908

Grundskolans organisation
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och
lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler
nyttjas på ett optimalt sätt,
att inga större förändringar i grundskolans organisation görs förrän
utredningen överlämnats till och hanterats i kommunstyrelse och
fullmäktige,
att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen senast vid
sammanträdet i december 2020, för att därefter slutligt fastställas av
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen kap. 5 § 1.
Reservation

Sara Sjödal (C), Lotta Carlberg (C), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M),
Åsa Sikberg (M), Ann-Kristin Ringefors (KD), Jenny Lundström (MP) och
Alfred Mujambere (L) reserverar sig mot att-sats två och tre till förmån för
eget yrkande.
Jonas Nyberg (S), Kjell Hammerin (S), Erica Aspgren Wallin (S), Gunnar
Jansson (S), Torgny Helgesson (S) och Alexander Karlsson (V) reserverar
sig mot att-sats ett till förmån för eget yrkande.
Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Ett antal analyser och rapporter avseende grundskolan har genomförts och
det är nu viktigt att resultaten av dessa tas till vara och används som
underlag för det fortsatta arbetet med att skapa en likvärdig skola.
Beredning ska ske i enlighet med intentionerna i ”Lokalt samverkansavtal i
Tierps kommun” och ske inom ”Samverkan för Bästa Skola”. Uppdraget
ska löpande redovisas i Utskottet barn och ungdom.
I arbetet ska beaktas behov av eventuell utbyggnad på grund av inflyttning.
Ordförande sign

Justerare sign
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För att inte dra ut på tiden kan förslag till delbeslut komma att presenteras.
Förtydligande av de punkter som särskilt avses i ”Reglemente for
kommunstyrelsen”:
§ 2: Handlar om kommunstyrelsens ansvar för att upprätthålla en effektiv
och ändamålsenlig organisation
§ 3,1: Handlar om kommunstyrelsens uppgift att leda och samordna arbete
med övergripande mål, riktlinjer och ramar för intern styrning och kontroll
av hela den kommunala verksamheten
§ 3,8: Handlar om kommunstyrelsens ansvar att kommunfullmäktigas mål
och planer avseende ekonomi och verksamhet följs och att den löpande
verksamheten fungerar
§ 7. Handlar om kommunstyrelsens ansvar som arbetsgivare
§ 9. Handlar om kommunstyrelsens ansvar att fullgöra kommunens
uppgifter enligt lagar och förordningar inom utbildningsområdet.
Beslutsmotivering

En ny skolstruktur behövs för att kunna säkerställa alla barns rätt till lika
tillgång till utbildning och likvärdig utbildning.
Skollagen förtydligar grundskolans stadieindelning i 10 kap 3§ :
Grundskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellanstadium
och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1-3, mellanstadiet av årskurs
4-6 och högstadiet av årskurs 7-9.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Syftet är att i enlighet med internkontrollplanen minimera riskerna för att
bryta mot lagar och regler, avvika negativt mot budget- och
verksamhetsmålen, och att få till stånd ett effektivt lokalutnyttjande och
resursanvändning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att ge verksamheten i uppdrag att göra en översyn av grundskolans
organisation och lokalutnyttjande i syfte att förbättra skolresultaten,
effektivisera resursanvändningen och optimera lokalutnyttjandet. Uppdraget
ska genomföras med hänsynstagende till kommunfullmäktiges beslut om
sammanhållen skolgång (KF § 116/1998),
att inga större förändringar i grundskolans organisation görs förrän
utredningen överlämnats till och hanterats i kommunstyrelse och
fullmäktige,
Ordförande sign

Justerare sign
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att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen senast vid
sammanträdet i december 2020, för att därefter slutligt fastställas av
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen kap. 5 § 1.
Tilläggsyrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att utgångspunkten för översynen är att grundskolans organisation i Tierps
köping i två högstadier (Aspenskolan och Centralskolan) ska kvarstå på det
sätt som beskrivs i beslut KF § 30 1997.
Bifall

Lotta Carlberg (C), Jenny Lundström (MP) och Lars-Göran Birkehorn
Karlsen (M) yrkar bifall till liggande förslag;
att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och
lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler
nyttjas på ett optimalt sätt,
att i enlighet med ”Reglemente för kommunstyrelsen” överlämna förslag till
beslut, som har beretts såväl politiskt som fackligt enligt 41 § och ”Lokalt
samverkansavtal i Tierps kommun”, till kommunstyrelsen avseende detta
senast vid kommunstyrelsens sammanträde 1 december 2020
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Jonas Nybergs (S) yrkande.
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till att-sats två och tre i Jonas Nybergs (S)
yrkande.
Avslag

Sara Sjödal yrkar avslag till Joakim Larssons (SD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång om att-sats ett i liggande förslag

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på att-sats ett i liggande förslag och att-sats
ett i Jonas Nybergs (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt liggande förslag.
Beslutsgång om att-sats två i liggande förslag

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på att-sats två i liggande förslag och att-sats
två och tre i Jonas Nybergs (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt liggande förslag.
Ordförande sign

Justerare sign
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Jonas Nyberg (S) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning om att-sats två i liggande förslag

Ordföranden meddelar att att-sats två i kommunstyrelsens förslag är
huvudförslag.
Följande omröstningsproposition godkänns:
 Den som vill bifalla att-sats två i liggande förslag röstar ja.
 Den som vill bifalla att-sats två och tre i Jonas Nybergs (S) yrkande
röstar nej.
Resultat:

Ja - 7 röster
Nej - 8 röster
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt Jonas
Nybergs (S) yrkande. (Omröstningsprotokoll/bilaga/)
Beslutsgång om tilläggsyrkandet

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på avslag eller bifall till Joakim Larssons
(SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår
tilläggsyrkandet.
Beslutsunderlag





Beslut utskottet § 258/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut fullmäktige § 30/1997

Beslutet skickas till



Skolchef Ulf Sjulander

Ordförande sign

Justerare sign

79

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2019-11-20

§ 258
Dnr 2019/908

Grundskolans organisation
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
Kommunfullmäktige besluta
att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och
lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler
nyttjas på ett optimalt sätt och
att i enlighet med 2, 3, 7, 9 §§ i ”Reglemente för kommunstyrelsen”
överlämna förslag till beslut, som har beretts såväl politiskt som fackligt
enligt 41 § och ”Lokalt samverkansavtal i Tierps kommun”, till
kommunstyrelsen avseende detta senast vid kommunstyrelsens
sammanträde 1 december 2020.
Sammanfattning av ärendet

Ett antal analyser och rapporter avseende grundskolan har genomförts och
det är nu viktigt att resultaten av dessa tas till vara och används som
underlag för det fortsatta arbetet med att skapa en likvärdig skola.
Beredning ska ske i enlighet med intentionerna i ”Lokalt samverkansavtal i
Tierps kommun” och ske inom ”Samverkan för Bästa Skola”. Uppdraget
ska löpande redovisas i Utskottet barn och ungdom.
I arbetet ska beaktas behov av eventuell utbyggnad på grund av inflyttning.
För att inte dra ut på tiden kan förslag till delbeslut komma att presenteras.
Beslutsmotivering

En ny skolstruktur behövs för att kunna säkerställa alla barns rätt till lika
tillgång till utbildning och likvärdig utbildning1.
Skollagen förtydligar grundskolans stadieindelning i 10 kap 3§ :
Grundskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellanstadium
och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1-3, mellanstadiet av årskurs
4-6 och högstadiet av årskurs 7-9.

1

Skollagen, kap.1, §§8 - 9
Ordförande sign

Justerare sign
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Syftet är att i enlighet med internkontrollplanen minimera riskerna för att
bryta mot lagar och regler, avvika negativt mot budget- och
verksamhetsmålen, och att få till stånd ett effektivt lokalutnyttjande och
resursanvändning.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut fullmäktige § 30/1997

Beslutet skickas till



Skolchef Ulf Sjulander

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-10-30

KS 2019/908

Grundskolans organisation
Förslag till beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
Kommunfullmäktige besluta
att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och
lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler
nyttjas på ett optimalt sätt och
att i enlighet med 2, 3, 7, 9 §§ i ”Reglemente för kommunstyrelsen”
överlämna förslag till beslut, som har beretts såväl politiskt som fackligt
enligt 41 § och ”Lokalt samverkansavtal i Tierps kommun”, till
kommunstyrelsen avseende detta senast vid kommunstyrelsens
sammanträde 1 december 2020.
Sammanfattning av ärendet

Ett antal analyser och rapporter avseende grundskolan har genomförts och
det är nu viktigt att resultaten av dessa tas till vara och används som
underlag för det fortsatta arbetet med att skapa en likvärdig skola.
Beredning ska ske i enlighet med intentionerna i ”Lokalt samverkansavtal i
Tierps kommun” och ske inom ”Samverkan för Bästa Skola”. Uppdraget
ska löpande redovisas i Utskottet barn och ungdom.
I arbetet ska beaktas behov av eventuell utbyggnad på grund av inflyttning.
För att inte dra ut på tiden kan förslag till delbeslut komma att presenteras.
Beslutsmotivering

En ny skolstruktur behövs för att kunna säkerställa alla barns rätt till lika
tillgång till utbildning och likvärdig utbildning1.
Skollagen förtydligar grundskolans stadieindelning i 10 kap 3§ :
Grundskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellanstadium

1

Skollagen, kap.1, §§8 - 9
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och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1-3, mellanstadiet av årskurs
4-6 och högstadiet av årskurs 7-9.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Syftet är att i enlighet med internkontrollplanen minimera riskerna för att
bryta mot lagar och regler, avvika negativt mot budget- och
verksamhetsmålen, och att få till stånd ett effektivt lokalutnyttjande och
resursanvändning.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut fullmäktige § 30/1997

Beslutet skickas till



Skolchef Ulf Sjulander

Randi Graungaard
Kommundirektör
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A. Kommunstyrelsens uppgifter
Allmänt om styrelsens uppgifter
1§

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan för
styrning och ledning. Styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ska planera, leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också
ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag,
stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen har ett övergripande
ansvar för samordning inom den kommunala koncernen.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en
samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för
kommunen (styrfunktion).
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan påverka kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. samt fortlöpande följa upp fastställda
mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som nämns i detta reglemente
och sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Utöver det ansvarar
styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och
annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
2§

Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig
organisation upprätthålls.

3§

Kommunstyrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och
strategiska mål, riktlinjer och ramar för den interna styrningen och
kontrollen av hela den kommunala verksamheten,
2. göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan,
3. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare,
4. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
5. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
6. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
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7. kontinuerligt följa och se till att riskanalyser och kontroller genomförs
för kommunen som helhet, för den egna verksamheten och verksamhet
som utförs av privata utförare där kommunen är huvudman,
8. ansvara för att de mål och planer kommunfullmäktige fastställt för
ekonomi och verksamhet följs och att den löpande verksamheten
fungerar rationellt och ekonomiskt,
9. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,
10. hos fullmäktige, nämnder och andra myndigheter göra de
framställningar som behövs,
11. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i
enlighet med Kommunallagen,
12. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system,
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och
förtroendemannaregister.
Kommunstyrelsen avgör hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska
beredas om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat.

Företag och stiftelser
4§

Kommunstyrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Uppsikten
gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv,
men också övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2. fatta beslut om ägardirektiv till företagen och ansvara för att
regelbundet uppdatera dessa,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och
företagsledningar/stiftelseledningar,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som
anges i 10 kap. 2-6 §§ Kommunallagen är uppfyllda för de företag och
stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5. årligen pröva och besluta om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger har varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna under föregående kalenderår. Beslutet ska
delges fullmäktige. Om det finns brister ska styrelsen samtidigt lämna
förslag till fullmäktige på nödvändiga åtgärder,
6. tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller
delvis äger eller annars har intresse i.
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Kommunalförbund
5§

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Ekonomi och medelsförvaltning
6§

Kommunstyrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa fullmäktiges
föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och
upplåning av medel samt övriga cash management-frågor. I uppgiften
ingår också att bevaka att kommunens inkomster inkommer, att
betalningar görs i tid samt vidta åtgärder som behövs för indrivning av
förfallna fordringar,
2. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,
3. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (1997:614)
om kommunal redovisning,
4. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag (1997:614)
om kommunal redovisning,
5. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som
avsatts till pensionsförpliktelser,
6. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland
annat att
-

underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,

-

vara centralt organ för upphandling och materialadministrativa
frågor,

-

se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,

-

handha egen donationsförvaltning och placera sådana medel som
ingår i donation.

Personalfrågor
7§

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika anställnings- och
pensionsmyndighet, och kan bland annat
1. genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare med bindande
verkan för kommunen,
2. förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt,
3. besluta om stridsåtgärd,
4. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra
bestämmelser och fullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. I anslutning till
detta utfärda föreskrifter och allmänna råd,
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5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter,
6. lämna uppdrag som avses i kommunal delegationslag (1954:130),
7. hantera andra frågor som kommunstyrelsen som anställningsmyndighet
har i uppgift.
Det är kommunstyrelsens ansvar att, själv eller genom ombud, föra
kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Omsorg
8§

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och
förordningar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården,
styrelsen har ansvaret för
-

individ- och familjeomsorg

-

äldreomsorg

-

kommunala hälso- och sjukvård

-

stöd och service till vissa funktionshindrade

-

flyktingmottagning

-

alkohollagstiftning

-

bostadsanpassning

Utbildning
9§

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och
förordningar på utbildningsområdet och har ansvaret för
-

förskola, skolbarnsomsorg och övrig barnomsorg

-

det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna

-

särskola

-

uppdragsutbildning

Kultur och fritid
10 §

Kommunstyrelsen ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten avseende
-

bibliotek

-

kulturskola

-

fritidsgårdar

-

bad

-

friluftsliv

-

fritidsanläggningar

-

stöd till och samarbete med föreningslivet

-

vård av kommunens kulturvärden och lokala historia
8
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Teknik och samhällsbyggnad
11 §

Kommunstyrelsen har, med undantag för uppgifter som åvilar den
gemensamma Räddningsnämnden, ansvaret enligt lagar och förordningar för
-

teknisk service

-

planfrågor

-

bygg- och miljöfrågor, med undantag för ärenden som berör
kommunens egna verksamheter där jävsnämnden är ansvarig

-

kommunens uppgifter beträffande skyddsrumsfrågor inom gällande
lagstiftning och ansvar för underhållsbesiktning av skyddsrum

-

kommunens uppgifter enligt djurskydds- och livsmedelslagen.

-

kommunens uppgifter enligt vad som föreskrivs i miljöbalken
(1998:808) inom följande områden;
o svara för den prövning och tillsyn som kommunen har som uppgift
enligt miljöbalken
o följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och
hälsoskyddshänseende och i övriga hänseenden som regleras i
miljöbalken samt utarbeta de förslag och bereda de ärenden om är
påkallade eller som kommunen har till uppgift
o medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra
frågor inom verksamhetsområdet berörs.

Näringsliv och arbete
12 §

Kommunstyrelsen har ansvar för att
1. främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för
överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor,
2. främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska
följderna av arbetslöshet.

Delegering från kommunfullmäktige
13 §

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter
om säkerhet som fullmäktige angivit,
2. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som tillhör
kommunen,
3. köp, försäljning, expropriation, inlösen och byte av fast egendom samt
avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd
kostnadsram på 2,0 mnkr per tillfälle och andra riktlinjer beträffande
belopp och villkor i övrigt,
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4. träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta annat avtal i sådana mål och ärenden där
kommunstyrelsen för kommunens talan och som har bindande verkan
för kommunen,
5. genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i
Fastighetsbildningslag (1970:988), Anläggningslag (1973:1149) eller
Ledningsrättslag (1973:1144) belasta kommunens mark med servitut,
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till
anläggning och medverka till ändring eller upphävande av tillkommen
rätt, utom när det avser elektrisk högspänningsledning ovan jord och
naturgasledning när det inte gäller bestämmelser i detaljplan eller
områdesbestämmelser,
6. yttranden som inte är av sådan principiell betydelse att
kommunfullmäktige ska lämna yttrande, eller då tiden inte medger att
yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska samråda med berörd
nämnd vid handläggning av yttrandet om det är möjligt,
7. tjänstemannaorganisationen inom de riktlinjer som fullmäktige
fastställt,
8. policy/riktlinjer inom det arbetsrättsliga området.

Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning
14 §

Kommunstyrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och
program för verksamheten samt ekonomi följs upp,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och
ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och kontroller
samt hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs
av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal
och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige.
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Särskilda uppgifter
Processbehörighet
15 §

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige
beslutar att själv föra talan i målet.

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap
16 §

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lag (1992:1403)
om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Arbetslöshetsnämnd
17 §

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om
arbetslöshetsnämnd.

Arkivmyndighet
18 §

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvård
finns i av fullmäktige antagna arkivföreskrifter för Tierps kommun.

Personuppgifter
19 §

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av
personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet.
Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud åt alla nämnder.

Anslagstavla och webbplats
20 §

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens digitala anslagstavla. Styrelsen
samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna
webbplats.

Övrig verksamhet
21 §

Kommunstyrelsen ansvarar för
-

utveckling av kommunala samverkansformer

-

utveckling av brukarinflytandet
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B. Kommunstyrelsens arbetsformer
Sammansättning
22 §

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.
Kommunfullmäktige utser ordförande samt 1:e och 2:e vice ordföranden.

Tidpunkt för sammanträden
23 §

Kommunstyrelsen sammanträder på den dag och tid som styrelsen
bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för
extra sammanträde.
Om det finns särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dag eller tid för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med 1:e
och 2:e vice ordförandena. Ordföranden ska se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse
24 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Om
varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska
den som varit ledamot längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten
vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot, ersättare och
eventuellt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast
fem dagar före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för
kallelse.
Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan
ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Offentliga sammanträden
25 §

Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden.
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Närvarorätt
26 §

Kommunstyrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller
ersättare att närvara vid sammanträde för att lämna upplysningar. Även
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om
styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. Styrelsen
får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid sammanträden.

Ordföranden
27 §

Kommunstyrelsens ordförande ska
1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas,
6. bevaka att beslut verkställs,
7. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över hela den kommunala
verksamheten, ekonomiska intressen och effektiviteten i verksamheten
samt ta initiativ i dessa frågor,
8. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, vid
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat
i ett särskilt fall.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
28 §

Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har
den längsta tjänstgöringstiden i styrelsen ordförandens uppgifter. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av
den äldste av dem.
Om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får
styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
ska fullgöra ordförandens samtliga uppgifter.

Kommunalråd
29 §

Efter att val av kommunstyrelsen skett ska kommunfullmäktige utse ett
kommunalråd och ett oppositionsråd bland styrelsens ledamöter.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad.
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd.
Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.
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Kommunalråden får närvara vid sammanträden med fullmäktigeberedningar,
även om de inte är ledamöter eller ersättare. De har rätt att delta i
överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.

Förhinder - Inkallande av ersättare
30 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare
eller någon annan anställd vid kommunstyrelsens sekretariat som kallar
ersättare. Sekretariatet ska underrätta den ersättare som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättarnas tjänstgöring
31 §

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den
ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har
kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den
ordning som fullmäktige har bestämt.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer
längre ner i turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring
32 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Yrkanden
33 §

När kommunstyrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen
och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Om ordföranden anser att det
behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande lämna det skriftligt.
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Deltagande i beslut
34 §

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett
beslut, ska anmäla det till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som
inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen
fattar det med acklamation.

Reservation
35 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera
reservationen kan ledamoten göra det skriftligt eller muntligt. En skriftlig
motivering lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts
för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar
justering.

Justering av protokoll
36 §

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.
Kommunstyrelsen, utskotten och förhandlingsdelegationen kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas
skriftligt innan den justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
37 §

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Delgivning
38 §

Delgivning med kommunstyrelsen, utskotten eller förhandlingsdelegationen
sker med ordföranden, kommunchefen och/eller annan anställd som
styrelsen, utskotten eller förhandlingsdelegationen bestämmer.

Undertecknande av handlingar
39 §

Avtal som beslutas av kommunstyrelsen eller utskotten ska undertecknas av
ordföranden och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer enligt
sitt firmateckningsbeslut. Vid ordförandens frånvaro inträder vice
ordföranden, om vice ordföranden inte kan inträder den ledamot som
styrelsen utser.
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.
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Tjänstemans skyldighet att vara närvarande vid sammanträden
40 §

Vid kommunstyrelsens och dess utskotts samt förhandlingsdelegationens
sammanträden ska tjänsteman vara närvarande utifrån ordförandes
avgörande.

Kommunstyrelsens utskott
41 §

Inom kommunstyrelsen ska det för beredning och verkställighet finnas ett
arbetsutskott med fem ledamöter och fyra ersättare. Det finns också tre
utskott kallade Barn och ungdom, Arbete och omsorg samt
Samhällsbyggnad som vardera har fyra ledamöter och tre ersättare.
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i utskotten.
Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning.
Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov,
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra.
Utskotten har följande övergripande ansvarsområden:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

Förvaltningsfrågor kring ledning och styrning, ekonomi, personal och
administration

-

Kommunala fastigheter

-

Upphandling

-

Näringsliv och sysselsättning

-

Kultur- och fritidsverksamheten (med undantag från kulturskola)

- Krisberedskap
Utskottet arbete och omsorg

-

Individ- och familjeomsorg för personer över 21 år

-

Vård och omsorg inklusive stöd och service till vissa funktionshindrade

-

Kommunal hälso- och sjukvård

-

Flyktingmottagning

-

Bostadsanpassning
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Utskottet barn och ungdom

-

Individ- och familjeomsorg för personer till och med 20 år.

-

Förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg

-

Det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna

-

Kulturskola

-

Skolskjuts

Utskottet samhällsbyggnad

-

Planfrågor

-

Naturvård och markanvändning

-

Livsmedel och dricksvatten

-

Bygg, miljö och hälsoskydd

-

Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, automatspel och lotterier

Ordföranden i utskotten
42 §

Kommunstyrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande bland
utskottens ledamöter för den tid styrelsen beslutar.
Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad
att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i
utskotten att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Utskottens ordförande ska planera sin tid genom att förlägga sammanträden
och övriga sammankomster på ett sådant sätt att det ryms inom ramen för
den fastställda sysselsättningsgraden om 40 procent.

Ersättarnas tjänstgöring i utskott
43 §

Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot
är förhindrad att tjänstgöra. I övriga utskott har ersättarna närvarorätt.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring enligt den turordning som
kommunstyrelsen bestämt.

Utskottens sammanträden
44 §

Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller
när minst två ledamöter begär det. Utskotten får handlägga ärenden bara när
mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
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Kallelse till utskottssammanträde
45 §

För kallelse till utskottens sammanträden gäller motsvarande regler som
anges i reglementets 26 § avseende kallelse till kommunstyrelsen.

Förhandlingsdelegation
46 §

Inom kommunstyrelsen ska det för vissa frågor som rör förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare utses en förhandlingsdelegation med tre
ledamöter. Kommunstyrelsen utser ledamöterna.

47 §

Kommunstyrelsen väljer en ordförande bland delegationens ledamöter för
den tid styrelsen beslutar.

Referensorgan
48 §

Som referensorgan till kommunstyrelsen ska det finnas
-

Pensionärsråd

-

Råd för funktionshinderfrågor

Närmare regler för råden finns i respektive råds reglementen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 215
Dnr 2019/850

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen,
lag om handel av vissa receptfria läkemedel samt lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2020
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
2020,
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020, samt
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara
1070 kr.
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan
har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive område där vi
inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller tillsynsärenden.
Beslutsmotivering

Avgiften är beräknade med budgeterade kostnader för tillsynen under år
2019 som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på
samma timavgift.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag





Beslut utskottet samhällsbyggnad § 131/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel
– 2020

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2019-11-19

§ 131
Dnr 2019/850

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak
och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria
läkemedel 2020
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
2020,
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020, samt
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara
1070 kr.
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan
har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive område där vi
inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller tillsynsärenden.
Beslutsmotivering

Avgiften är beräknade med budgeterade kostnader för tillsynen under år
2019 som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på
samma timavgift.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2019-11-19
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel
– 2020

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-10-30

KS 2019/850

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak
och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria
läkemedel - 2020
Förslag till beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak
och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
2020
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara
1070 kr
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs
med syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader.
Taxan har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive
område där vi inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller
tillsynsärenden.
Beslutsmotivering

Avgiften är beräknade med budgeterade kostnader för tillsynen under år
2019 som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på
samma timavgift.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps
kommun.
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2 (2)
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria
läkemedel – 2020

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

I tjänsten
Henrik Jokijärvi
Chef
Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, lag om tobak och liknande
produkter samt lag om handel av vissa
receptfria läkemedel - 2020

Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se

110

Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, lag om tobak och liknande
produkter samt lag om handel av vissa
receptfria läkemedel - 2020
Gäller för:
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Gäller fr o m:
2020-01-01
Gäller t o m:
2020-12-31
Fastställd av:
Fullmäktige § xyx/2019
Fastställd:
2019-12-17
Diarienummer:
KS 2019/850
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Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Henrik Jokijärvi, Chef, Miljö- och
hälsoskyddsenheten
Handläggare:
Henrik Jokijärvi, Chef, Miljö- och
hälsoskyddsenheten
Dokumenthistorik
Tidigare beslut:
Kommunfullmäktige § 64/2019
Upphäver:
Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om
handel av vissa receptfria läkemedel
2019

Innehållsförteckning
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Avgifter tobak, folköl, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter..................6
Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder ......................................................7
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Inledning
Syfte
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen med
tillståndshandläggning, registrering, anmälningar och tillsyn inom rubricerade
områden för Tierps kommun. Taxan har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar
för respektive område där vi inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller
tillsynsärenden. Avgiften är beräknade utifrån budgeterade kostnader för tillstånd
och tillsyn.

Omfattning
Taxan omfattar prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande
produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel.

Avgiftsbestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och
tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel
av vissa receptfria läkemedel.
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet som kräver tillstånd och/eller
anmälan enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, samt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel.
3 § Nyansökan om stadigvarande tillstånd till allmänheten

8 560 kr

4 § Nyansökan om stadigvarande tillstånd till slutet sällskap

6 420 kr

5 § Nyansökan (vid avslag av stadigvarande tillstånd om sökanden 2 675 kr
inte klarar kunskapsprovet, inom 3 månader efter avslagsbeslut)
6 § Fast ändring av stadigvarande serveringstillstånd,
4 280 kr
t ex serveringsyta (även gemensam), serveringstider eller catering
7 § Tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd

2 140 kr

8 § Tillfälligt eller stadigvarande serveringstillstånd
vid pausservering

3 210 kr

9 § Ändring av bolagsman eller ombildande av bolag

3 210 kr

10 § Tillfälligt tillstånd till allmänheten

3 745 kr

11 § För varje ytterligare dag tillkommer

215 kr

12 § Tillfälligt tillstånd till allmänheten då restauratör med
stadigvarande serveringstillstånd förestår serveringen
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2 140 kr

13 § För varje ytterligare dag tillkommer

215 kr

14 § Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

910 kr

15 § För varje ytterligare dag tillkommer

215 kr

16 § Avgift för handläggning av en ansökan får tas ut i förväg. Avgiften tas ut även
om ansökan avslås.
Avgifter för tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd
17 § Fast årlig tillsynsavgift, stadigvarande tillstånd
till allmänheten

3 210 kr

18 § Fast årlig tillsynsavgift,
stadigvarande tillstånd till slutet sällskap eller vid pausservering

1 070 kr

19 § Anmälan om lokal för verksamhet med stadigvarande serveringstillstånd för
catering:
Ny lokal

430 kr

Redan godkänd lokal

265 kr

20 § Rörlig årlig tillsynsavgift baserad på årsomsättning i kronor för
alkoholdrycker, endast stadigvarande med vinstintresse
0 – 75 000

1 390 kr

75 001 – 150 000

2 675 kr

150 001 – 225 000

3 745 kr

225 001 – 300 000

4 815 kr

300 001 - 500 000

5 885 kr

500 001 – 750 000

6 955 kr

750 001 – 1 000 000

9 630 kr

1 000 001 – 2 000 000

12 305 kr

2 000 001 – 3 000 000

14 445 kr

3 000 001 – 4 000 000

16 585 kr

4 000 001 – 5 000 000

19 260 kr

5 000 001 – 6 000 000

21 400 kr

Mer än 6 000 000

23 540 kr

21 § Vid utebliven restaurangrapportering hamnar företaget automatiskt i den
högsta avgiftsgruppen.
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22 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och
med det kalenderår som serveringstillståndet har beviljats. Om verksamheten startar
efter den sista november tas avgiften ut fr.o.m. det kalenderår som följer efter det att
serveringstillståndet har beviljats. Det första verksamhetsåret hamnar företaget
automatiskt i den lägsta riskklassen eftersom noggrann granskning har gjorts av
företaget och dess verksamhet i samband med handläggning av ansökan om
serveringstillstånd.
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning,
tillsynsbehovet och övriga omständigheter får kommunen i det enskilda fallet sätta
ned eller efterskänka tillsynsavgiften.
Övriga avgifter
24 § Avgift för genomförande av kunskapsprov per provtillfälle för:
Stadigvarande

1600 kr

Tillfälligt till allmänheten

1070 kr

Tillfälligt till slutet sällskap

805 kr

25 § Förseningsavgift för att inte ha lämnat in
restaurangrapport i tid

2 140 kr

Avgifter tobak, folköl, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter
26 § Handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av
tobak

6420 kr

27 § Handläggning av anmälan av försäljning av folköl

1070 kr

28 § Handläggning av anmälan av elektroniska cigaretter

1070 kr

29 § Fast årlig tillsynsavgift för detaljhandel och partihandel tobak 4280 kr
30 § Fast årlig tillsynsavgift detaljhandel tobak vid restauranger
som har serveringstillstånd

1600 kr

31 § Fast årlig tillsynsavgift folköl

1070 kr

32 § Fast årlig tillsynsavgift elektroniska cigaretter

1070 kr

33 § Fast årlig tillsynsavgift receptfria läkemedel

1070 kr

34 § Timavgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning
av befogade klagomål samt handläggning av tillstånd eller tillsyn för övriga ärenden
debiteras 1070 kr per påbörjad tillsynstimme
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35 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och
med det kalenderår som anmälan har gjorts. Om verksamheten startar efter den sista
november tas avgiften ut fr.o.m. det kalenderår som följer efter det att anmälan har
gjorts.

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Alkohollagen 8 kap 10 §, lag om tobak och liknande produkter 8 kap 1-3 §§, lag om
handel av vissa receptfria läkemedel 23 §.
Timavgiften är beräknad på kostnader för personal, kompetensutveckling,
nämndens myndighetsutövning, material och utrustning, försäkringar, fordon,
lokalkostnader, investeringskostnader och administrationskostnader. Fasta
kostnaden är beräknad på uppskattad tid för handläggning multiplicerat med
timavgift.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 216
Dnr 2019/851

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2020
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2020,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1070 kr.
Sammanfattning av ärendet

Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Vissa formuleringar har
även anpassats för att möta ny kontrollförordning från EU och även omfattar
taxan nu import- och exportkontroll.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och
handläggningen för år 2020 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning
ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och taxefinansieringsgraden
sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn av timavgiften samt
översyn av innehållet i taxan.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom
rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 132/2019




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2019-11-19

§ 132
Dnr 2019/851

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2020
Beslut

Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2020,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1070 kr.
Sammanfattning av ärendet

Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Vissa formuleringar har
även anpassats för att möta ny kontrollförordning från EU och även omfattar
taxan nu import- och exportkontroll.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och
handläggningen för år 2020 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning
ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och taxefinansieringsgraden
sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn av timavgiften samt
översyn av innehållet i taxan.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom
rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-10-30

KS 2019/851

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2020
Förslag till beslut

Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten och
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020 och
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1070 kr.
Sammanfattning av ärendet

Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Vissa formuleringar har
även anpassats för att möta ny kontrollförordning från EU och även
omfattar taxan nu import- och exportkontroll.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och
handläggningen för år 2020 som beräkningsgrund. Enligt aktuell
lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom
rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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I tjänsten
Henrik Jokijärvi
Chef
Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
och dricksvatten 2020
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Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Henrik Jokijärvi, Chef, Miljö- och
hälsoskyddsenheten
Handläggare:
Henrik Jokijärvi, Chef, Miljö- och
hälsoskyddsenheten
Dokumenthistorik
Tidigare beslut:
Kommunfullmäktige § 117/2018
Upphäver:
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
och dricksvatten 2020
Gäller för:
Gäller fr o m:
Gäller t o m:
Fastställd av:
Fastställd:
Diarienummer:

Miljö- och hälsoskyddsenheten
2020-01-01
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Fullmäktige § xyx/2019
2019-12-17
KS 851/2019
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Inledning
Syfte
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tierps 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 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna
lagstiftning.

Omfattning
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

registrering av anläggning
årlig offentlig kontroll
uppföljande kontroll som inte var planerad
utredning av klagomål
exportkontroll och utfärdande av exportintyg
importkontroll
offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1.
2.

offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att
beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 § Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja den fastställda timtaxan (timavgiften) med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat
fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är
oktober månad 2018.
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 Jävsnämnden respektive
Kommunstyrelsen.
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Avgiftsbestämmelser
Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1070 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 registrering
7 § 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
8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 §
livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Jävsnämnden respektive
Kommunstyrelsen tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en
riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till
typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt
en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av
verksamheten. Därutöver beräknas ett kontrolltidstillägg knutet till kraven på
information och spårbarhet. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning
beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrollavgifter. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden
multipliceras med timtaxan.
Schematisk bild över Livsmedelsverkets modell för riskklassificering
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1. Typ av verksamhet och
livsmedel
2. Produktionens storlek
3. Konsumentgrupper
Riskfaktorer
För verksamheten

Utformar märkning Tidigare erfarenheter från tidigare kontroller

Faktorer kopplade
till information

Riskmodul

Erfarenheter från
offentlig kontroll

Informationsmodul

Erfarenhetsmodul

Riskklass

(

Riskmodulens tid

Erfarenhetsklass

+

Kontrolltidstillägg

)

Tidsfaktor

X

=

Kontrolltid

Kommunal timtaxa

Kontrollavgift

9 § Om en tillämpning av 8 § 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.
10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska tas ut 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.
Om en anläggning 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 upphört.
11 § Årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är
föremål för kontroll och 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 uppföljande kontroll och utredning av klagomål
12 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går
utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid
enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av
prover.
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till
att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.
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Höjning eller nedsättning av avgift
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning,
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Jävsnämnden respektive
Kommunstyrelsen i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.
Avgift exportkontroll
14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 § betala
avgift till Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen för sådan särskild offentlig
kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av
införselbestämmelser i tredje land.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet.
Avgift importkontroll
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 §,
betala avgift till Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen för sådan särskild
importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av
livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som
förordningen kompletterar.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, och
nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover
Avgiftens erläggande
14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tierps kommun. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
Verkställighetsfrågor
15 § Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen får förordna att dess beslut ska
gälla omedelbart även om det överklagas.
16 § Jävsnämndens respektive Kommunstyrelsens beslut om avgift får överklagas
hos länsstyrelsen.

Lagstöd för avgifter och beräkningsgrunder
Livsmedelslagen 28 §. Timavgiften är beräknad på kostnader för personal,
kompetensutveckling, nämndens myndighetsutövning, material och utrustning,
försäkringar, fordon, lokalkostnader, investeringskostnader, provtagnings- och
administrationskostnader. Fasta kostnaden är beräknad på tid som beräknas med
riskbedömning. Tiden för handläggning multipliceras med timavgift.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 217
Dnr 2019/852

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2020
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2020,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1070 kr.
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Ändringar har skrivits
in för hantering av anmälningsärenden för kompost och viss latrinhantering.
Detta för att komplicerade ärenden ska avgifter utöver grundavgift kunna tas
ut. Timavgiften har indexjusterats.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2019
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket
underlättar vid debitering.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra tillstånds- och tillsynsdelen av
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 133/2019




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för offentlig kontroll av miljöbalkens område samt
strålskyddslagen

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskydd

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2019-11-19

§ 133
Dnr 2019/852

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2020
Beslut

Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2020,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1070 kr.
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Ändringar har skrivits
in för hantering av anmälningsärenden för kompost och viss latrinhantering.
Detta för att komplicerade ärenden ska avgifter utöver grundavgift kunna tas
ut. Timavgiften har indexjusterats.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2019
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket
underlättar vid debitering.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra tillstånds- och tillsynsdelen av
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för offentlig kontroll av miljöbalkens område samt
strålskyddslagen

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskydd

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-10-30

KS 2019/852

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2020
Förslag till beslut

Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2020 och
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020 och
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1070 kr.
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs
med syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Ändringar har
skrivits in för hantering av anmälningsärenden för kompost och viss
latrinhantering. Detta för att komplicerade ärenden ska avgifter utöver
grundavgift kunna tas ut. Timavgiften har indexjusterats.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2019
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket
underlättar vid debitering.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra tillstånds- och tillsynsdelen av
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för offentlig kontroll av miljöbalkens område samt
strålskyddslagen

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskydd
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Inledning
Bakgrund
Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har att visa att verksamheten
inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamhetsutövaren ska
ha en fungerande egenkontroll och bekosta erforderliga utredningar och
undersökningar.

Syfte
Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska
ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i Riodokumentet (Polluter Pays Principle) och i EU:s Rom-fördrag. Riksdagen har med
detta som grund haft som utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt
miljöbalken som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad.

Omfattning
Denna taxa gäller avgifter för Tierps 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.
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
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
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Avgiftsbestämmelser
Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) och 16a § i strålskyddsförordningen
(1988:293) får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en
taxa som kommunfullmäktige bestämmer.
Taxan baserar sig på SKL’s taxor och består av en huvuddel samt två bilagor.
Huvuddelen visar vilka paragrafer som styr rätten att ta ut avgifter och på vilket sätt
samt de undantag som finns för att sätta ner en avgift eller inte ta ut avgift alls. Den
reglerar även en fast timavgift som är baserad på kostnaden per
handläggningstimme. Taxebilaga 1 hanterar vilka avgifter som tas ut för prövning
av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. Taxebilaga 2 hanterar
årsavgifter på de miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsobjekt som har
återkommande årlig tillsyn.

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket med beräkningsgrunder baserade på SKL’s
förslag till taxor.
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Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tierps 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 Kommunstyrelsen
respektive Jävsnämnden.
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller
ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Avgiftsuttag sker
1.
2.
3.
4.

I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),
I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats
(årlig tillsynsavgift),
I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift)
Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxa
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1070 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.
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8 § Kommunstyrelsen 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 2013.

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.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. Då fast avgift
tillämpas kan den tas ut 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 då 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 betalas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats
innan handläggningen har påbörjats.
12 § Avgift för prövning ska betalas 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.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Då
fast avgift tillämpas kan den tas ut innan handläggningen påbörjas.
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 miljöprövningsförordning (2013:251) 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.
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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
Kommunstyrelsen respektive Jävsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden
bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad
tillsynstid multipliceras med timtaxan.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor,
eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår
inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
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.
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.
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Betalning av avgift
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tierps 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 bestämma 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.
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Taxebilaga 1 - Avgifter för prövning av ansökan,
handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP.
MILJÖBALKEN

AVGIFT
Timmar (h)

Tillsyn i övrigt
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 ENLIGT 7 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

8

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

timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 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. Vattentoalett till sluten tank

4

2. Vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten

8

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit
(BDT inom detaljplan eller vattenskyddsområde)
4. Ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning

4

5. Tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter
6. Tillståndspliktig avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter
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4
10
timavgift

7. Förnyelse av tillstånd enligt ovanstående punkterna 1-6, då tiden för att ta
tillståndet i anspråk har löpt ut.

timavgift

8. Ändring av tillstånd enligt ovanstående punkterna 1-6, för byte av produkt
för rening då tillstånd erhållits max 5 år tillbaka i tiden och miljö- och
hälsoskyddsförhållandena är de samma.

timavgift

9. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på
samma fastighet och vid samma tillfälle
Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit
avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmepump
2. Övriga anläggningar

timavgift

3
3

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

4

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

4

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning (2013:251)

Belopp som
motsvarar den årliga
tillsynsavgiften som
utgår för verksamhet
enligt taxebilaga 2
4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordning
timavgift
(2013:251)
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
2. Övriga anläggningar

2

Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga Årlig tillsynsavgift
2
enligt taxebilaga 2
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och/eller tillsyn enligt miljöbalken i övrigt

timavgift

HÄLSOSKYDD ENLIGT 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

Timavgift

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Timavgift

3. Orm som inte anges i 4

Timavgift

4. Giftorm

Timavgift

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

Anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

2

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
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor
3. Skol- och fritidsverksamhet

3

timavgift
timavgift

Handläggning av anmälan enligt strålskyddslagen

timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga
2
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd
Tillsyn i övrigt enligt strålskyddslagen

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2
timavgift
timavgift

Provtagning
Provtagning av badvatten enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna
råd om badvatten NFS 2008:8 vid anläggning eller strandbad samt
Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad, SOSFS 2004:7.
Analyskostnader samt transporter eller fraktkostnader tillkommer.
1. Strandbad
2. Övriga badanläggningar

timavgift
timavgift

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

timavgift

Anmälan
Handläggning enligt 10 kap. 11- 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse
från verksamhetsutövare
Handläggning enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

timavgift
timavgift

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

timavgift

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN
Tillsyn
Tillsyn av vattenverksamhet

timavgift
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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
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

timavgift
timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om
spridning av kemiska bekämpningsmedel

4

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS
1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor
Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen (1985:997) om
anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

2
timavgift
timavgift

Information
Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC,
HCFC, halon, HFC
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. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner
ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja

4

6
6

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

6

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

8

Tillsyn
Tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska
lämna rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

timavgift
timavgift
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AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP.
MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om dispens avseende avfallshantering enligt kommunens
föreskrifter i Renhållningsordningen
1. Förlängt intervall för tömning av slam (31 §)
2. Eget omhändertagande av slam eller latrin (29 §) och befrielse från
skyldighet att lämna slam eller latrin (35 §)
3. Befrielse från skyldighet att lämna kärl- och säckavfall (34 §)
Förnyelse av dispens enligt ovanstående punkter 1, 2 eller 3 vid oförändrade
förhållanden
Prövning av ansökan om tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på
fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken

1
- Grundavgift 1 h
- Timtaxa max 1 h
därutöver
- Grundavgift 2 h
- Timtaxa max 2 h
därutöver
0,5
timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende avfallshantering enligt kommunens
föreskrifter i Renhållningsordningen
1a. Kompostering av matavfall via anmälan med pappersblankett (27 §)
1b. Kompostering av matavfall vid anmälan via e-blankett via www.tierp.se
(27 §) Lägre tid beror på mindre administration vid hantering.
2. Spridande av källsorterad urin (28 §)
3. Spridande av källsorterad urin (28 §) vid samtidig prövning av eget
omhändertagande av slam och latrin (29 §)
4. Ärende 1a, 1b, 2 och 3 är grundavgift. Vid ärenden som överstiger detta i
handläggningstid kan timtaxa tas ut utöver grundavgift.
Handläggning av anmälan i övriga fall om att på fastigheten återvinna eller
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen
(2011:927)

1
0,5
0,5
Ingen avgift utöver
den för prövning
timavgift
timavgift

Tillsyn
Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 §
avfallsförordningen (2011:927)

timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

timavgift
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Taxebilaga 2 - Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet
Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor,
PN= Prövningsnivå T= Timavgift
Med tidsfaktor (TF) avses den tillsynstid i timmar som kommunen tilldelat
respektive verksamhet. Prövningsnivån (PN) anger var tillstånd ska sökas eller
anmälan göras:
A: tillstånd ska sökas hos miljödomstol
B: tillstånd ska sökas hos länsstyrelse
C: anmälan ska göras till kommunal nämnd
U: verksamheten är varken tillstånds- eller anmälningspliktig men bedöms kräva
återkommande tillsyn
KK

TF

PN

Beskrivning
JORDBRUK

1.10

15

B

1.11

15

B

1.20-1

8

C

Djurhållning m.m.
Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30
kilogram och avsedda för produktion (som slaktsvin räknas
även obetäckta gyltor),
3. mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även
betäckta gyltor), eller
4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att
platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter
definierade som i 1.20.
Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur,
hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock ej
inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en
månad räknas till moderdjuret),
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta
månaders ålder och avelshannar.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200
djurenheter men högst 400 djurenheter, dock ej inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en
månad räknas till moderdjuret),
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder
(betäckta gyltor räknas som suggor),
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som
slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
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KK

1.20-2

TF

6

PN

C

Beskrivning
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta
månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns),
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar
och ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu,
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För
andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid
beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve
eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100
djurenheter men högst 200 djurenheter, dock ej inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses
nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en
månad räknas till moderdjuret), 3. tre övriga nöt, sex månader
eller äldre,
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder
(betäckta gyltor räknas som suggor),
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som
slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta
månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns),
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar
och ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu,
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För
andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid
beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve
eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
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1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11.
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Djurhållning 30-100 djurenheter
Odling
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än
5000 kvadratmeter
Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än
2000 men högst 5000 kvadratmeter
Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 2000
kvadratmeter
Anläggning för torkning av gödsel
FISKODLING M.M.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder
förbrukas per kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder
förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är
tillståndspliktig enligt 5.10.
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder
förbrukas per kalenderår.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV
TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG,
NATURGRUS M.M
Berg, naturgrus, torv, och andra jordarter
Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150
hektar, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut
om att täkten är avslutad.
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.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg,
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton
naturgrus (totalt uttagen mängd).
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Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton
naturgrus (totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620)
om vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11.
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde högst 5 hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus
eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma
plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus
eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma
plats under högst trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton
torv per kalenderår.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv
per kalenderår.

11.10

30

A

11.20

15

B

11.30

10

C

13.10

140

A

13.20

70

A

13.30

50

B

Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges
i 4 kap. 5 § miljöbalken.
Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de
som avses i 11.10.
Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
Malm och mineral
Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral
eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 10.10 10.40.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.30.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för
provändamål.
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Beskrivning
Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm,
mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 13.50.
Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av
malm, mineral eller kol än rostning och sintring.
Anläggning för utvinning och produktion av asbest.
Annan utvinningsindustri
Djupborrning, som inte omfattas av 11.10 eller 11.20.
LIVSMEDEL OCH FODER M.M.

15.10-1

75

B

15.10-2
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B

15.20
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B

15.30
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15.40
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B

15.41
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B

15.50-1
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C

15.50-2
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C

15.5001
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15.50-3

35

C

Animaliska råvaror
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 000 ton
slaktvikt per kalenderår.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 men högst
50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.10.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
15.10 eller 15.20.
Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
15.10 eller 15.20.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk) för en
produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
verksamheten innebär annat än endast frysning.
Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av
animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 15.40 eller 15.80.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en
produktion av mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är
anmälningspliktig enligt 15.80.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en
produktion av mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter
per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig
enligt 15.80.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en
produktion av högst 400 ton produkter per kalenderår, om
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och
skaldjur) för en produktion av mer än 10 000 ton men högst
18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är
anmälningspliktig enligt 15.80.
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Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och
skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 10
000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är
anmälningspliktig enligt 15.80.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och
skaldjur) för en produktion av högst 400 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt
15.80.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 5 000 ton fisk
eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller
saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.10, 15.40 eller 15.80.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på minst 500 ton men
högst 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller
saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.10, 15.40 eller 15.80.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på högst 500 ton fisk
eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.60-3

75

B
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 000 ton fisk
eller skaldjur per kalenderår om verksamheten medför utsläpp
av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller
saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.10, 15.40 eller 15.80.
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Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 2 000 ton men
högst 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller
saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.10, 15.40 eller 15.80.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk
eller skaldjur per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller
saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 15.60 eller 15.80.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på högst 10 ton fisk eller
skaldjur per kalenderår.
Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500
ton rökta produkter per kalenderår.
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton
rökta produkter per kalenderår.
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per
kalenderår.

15.90-1
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B

15.90-2
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15.9001
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Vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer
än 150 000 ton produkter per kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer
än 100 000 men högst 150 000 ton produkter per kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer
än 50 000 ton men högst 100 000 ton produkter per kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst
50 000 ton produkter per kalenderår.
Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan
jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 15.90.
Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annan
jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 15.90.
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Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än
75 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller
torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än
25 000 men högst 75 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller
torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än
25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller
torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än
10 000 men högst 25 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller
torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än
2 000 ton råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller
torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.110.
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst
2 000 ton råvara per kalenderår.
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Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst
2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en
produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en
produktion av mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
15.90.
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål
med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller
socker för en produktion av mer än 75 000 ton per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller
socker för en produktion av mer än 25 000 men högst 75 000
ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller
socker för en produktion av mer än 25 000 ton per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller
socker för en produktion av mer än 10 000 men högst 25 000
ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller
socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90
eller 15.150.

15.170

40

B

15.180-1

25

C

Mjölk, oljor, fetter m.m.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en
invägning av mer än 200 ton per dygn som
kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning
av mer än 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.170.
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15.180-2
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C

15.180-3
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15.18001

2
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15.190-1

70

B

15.190-2

55

B

15.190-3

35

B

15.200

10

C

15.20001

2

U

15.210-1

55

B

15.210-2

45

B

15.210-3

35

B

15.220

6

C

15.22001

2

U

Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning
av mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning
av mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med
undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning
av högst 500 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter för en produktion av mer än 100 000 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
15.40, 15.90 eller 15.170.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter för en produktion av mer än 50 000 ton men högst
100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton men högst
50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor
eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90,
15.170 eller 15.190.
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.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer
än 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer
än 25 000 men högst 50 000 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer
än 15 000 ton per kalenderår men högst 25 000 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
15.90 eller 15.170
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer
än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.90, 15.170, eller 15.210.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst
10 ton per kalenderår.
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15.230

75

B

15.240-1

25

C

15.240-2

15

C

15.240-3
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15.24001

2
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15.24002
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15.250-1
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B

15.250-2
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B

15.250-3
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B

15.250-4

35

B

15.250-5

30

B

Beskrivning
Drycker m.m.
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än
5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än
500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än
100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än
10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10
ton ren etanol per kalenderår.
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller
tappning av vin, cider eller andra fruktviner.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än
50 000 ton malt per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än
2 500 men högst 50 000 ton malt per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 2
500 ton malt per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än
20 000 m³ läskedryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än
5 000 men högst 20 000 m³ läskedryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
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15.260
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C
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8
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Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än
1 000 men högst 5 000 m³ läskedryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst
1 000 m³ läskedryck per kalenderår.
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än
20 000 m³ maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än
5 000 men högst 20 000 m³ maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än
1 000 men högst 5 000 m³ maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst
1 000 m³ maltdryck per kalenderår.
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller
mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst
1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

15.270

75

B

Annan livsmedelstillverkning
Anläggning för tillverkning av
1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym
om minst tio kubikmeter.
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Anläggning för tillverkning av
1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym
om högst tio kubikmeter.
Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 000 men högst 20 000
ton choklad eller konfektyr per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 men högst 5 000 ton
choklad eller konfektyr per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter
per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter
per kalenderår.
Anläggning för rostning av mer än 3 000 ton kaffe per
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 3 000
ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton
slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 15.10 - 15.280, och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra
livsmedel per kalenderår, om verksamheten
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 15.10 - 15.280, och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton
slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
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15.310

6
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Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra
livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel,
om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10
Anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst
15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om
verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av
animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon
tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 15.1015.300.

15.320-1

80

B

15.320-2

35

B

15.32001

8

U

Foder
Anläggning för framställning av produkter som kan användas
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som
livsmedel, om produktionen baseras på mer än 10 000 ton
råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning av produkter som kan användas
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som
livsmedel, om produktionen baseras på mer än 2 500 ton men
högst 10 000 ton råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning av produkter som kan användas
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter
som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som
livsmedel, om produktionen baseras på högst 2 500 ton per
kalenderår.
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Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion av
1. mer än 100 000 ton spannmålsfoder per kalenderår, eller
2. mer än 15 000 ton annat foder per kalenderår.
Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50
viktprocent spannmål. Foder som framställs och används inom
den egna djurhållningen skall inte räknas in vid tillämpningen
av första stycket.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter,
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320, 90.240,
90.250 eller 90.260.
Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av
mer än 50 000 men högst 100 000 ton spannmålsfoder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter,
eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.
Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av
mer än 5 000 men högst 50 000 ton spannmålsfoder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter,
eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.
Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av
högst 5 000 ton spannmålsfoder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av
mer än 5 000 men högst 15 000 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter,
eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.
Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av
mer än 500 men högst 5 000 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter,
eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.
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Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror
till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av
högst 500 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
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15.34002

TEXTILVAROR
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 20 000
ton fibrer eller textilier per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500
men högst 20 000 ton fibrer eller textilier per kalenderår.
Anläggning för annan beredning än förbehandling eller
färgning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten består av en beredningsprocess som inte medför
utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton
flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 1000
men högst 2500 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för
annan beredning av mer än 1000 men högst 2500 ton
textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av
avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga
organiska föreningar (VOC) per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200
men högst 1000 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för
annan beredning av mer än 200 men högst 1 000 ton
textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller
2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av
avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga
organiska föreningar (VOC) per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton
fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av
mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 17.10 eller 17.20.
Anläggning för förbehandling eller färgning av högst 10 ton
fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av
högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år.
Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder
eller färdigt pälsskinn per kalenderår.
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Anläggning för
1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100
ton råvara per kalenderår, eller
2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton
råvara per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 18.10 eller 90.240.
Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller
pälsskinn för en produktion av mer än 100 ton färdigt läder
eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240.
Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller
pälsskinn för en produktion av mer än 2 ton men högst 100 ton
färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240.
Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller
pälsskinn för en produktion av högst 2 ton färdigt läder eller
färdigt pälsskinn.
Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som
inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på
mer än 1 ton hudar per kalenderår
Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som
inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på
högst 1 ton hudar per kalenderår

20.10-1
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C

20.10-2
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50
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TRÄVAROR
Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 10 000
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller
vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.
Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 500
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter trä med
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller
doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
39.10 eller 39.20.
Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller
vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.
Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500
kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller
vakuumimpregnering eller doppning.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av
mer än 500 000 m³ per kalenderår
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av
200 000 - 500 000 m³ per kalenderår
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av
mer än 70 000 men högst 200 000 m³ per kalenderår
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Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av
mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
20.20.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av
mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
20.20.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av
högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått
per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig
flisning.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig
flisning.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig
flisning.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått
råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig
flisning.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig
flisning.

32
163

KK

TF

PN

Beskrivning

20.40-6

8

C

20.4001

2

U

20.40-7

10

C

20.4002

2

U

20.50-1

70

B

20.50-2
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Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst
20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig
flisning.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån
eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått
råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter,
baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig
flisning.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogseller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter,
baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 20 000 ton träfiberskivor
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 20 000 ton träfiberskivor
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter
1. fanér eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av
spån per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 10 000 kubikmeter
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av
spån per kalenderår.
Anläggning för lagring av
1. mer än 200 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3
fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 100 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3
fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller
inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 20.90.
Anläggning för lagring av
1. mer än 80 000 men högst 200 000 kubikmeter timmer fast
mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten,
eller
2. mer än 40 000 men högst 100 000 kubikmeter timmer fast
mått under bark (m3 fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig
enligt 20.90.
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Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 men högst 80 000 kubikmeter timmer fast
mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten,
eller
2. mer än 10 000 men högst 40 000 kubikmeter timmer fast
mått under bark (m3 fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig
enligt 20.90.
Anläggning för lagring av mer än 2 000 kubikmeter timmer
fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan
vattenbegjutning.
Anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter timmer
men högst 20 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub),
om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är
tillståndspliktig enligt 20.70.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men
högst 10 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om
lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är
tillståndspliktig enligt 20.70.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter men högst
5 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70.
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast
mått under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära
vattentäkt, om åtgärden 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.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära
vattentäkt, om åtgärden 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.

21.10-1

110

A

21.10-2

90

A

21.10-3

70

A

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller
andra fibrösa material. Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit)
med blekning.
Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller
andra fibrösa material. Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit)
med blekning.
Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller
andra fibrösa material. Massa (sulfat/sulfit) utan blekning.

34
165

KK

TF

PN

Beskrivning

21.10-4

75

A

21.10-5

60

A

21.10-6

60

A

21.20-1

45

B

21.20-2

35

B

21.2001

8

U

21.30

55

A

21.40

25

B

21.50

15

C

21.5001

6

U

21.5002

4

U

Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller
andra fibrösa material. Mer än 200 000 ton massa
(mekanisk/kemimekanisk).
Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller
andra fibrösa material. Högst 200 000 ton massa
(mekanisk/kemimekanisk).
Anläggning för framställning av mer än 10 000 ton
returfibermassa per kalenderår.
Anläggning för framställning av mer än 1000 men högst 10
000 ton returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 21.10.
Anläggning för framställning av mer än 1 men högst 1000 ton
returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 21.10.
Anläggning för framställning av högst 1 ton returfibermassa
per kalenderår.
Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp
eller kartong per kalenderår.
Anläggning för framställning av mer än 100 ton papper, papp
eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 21.30.
Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton papper, papp eller
kartong per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.
Anläggning för framställning av högst 10 ton papper, papp
eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.
Anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror med
torr process
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FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION
Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.20 eller 39.30.
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 22.30.
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.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår.
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Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst
5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 22.30.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter
fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 22.30.
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.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst
1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE

23.10-1
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23.10-2
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23.20
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B

23.30-1
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23.30-2
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23.40
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24.10-2
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A

24.10-4
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A

Anläggning för tillverkning av koks
Anläggning för överföring av kol eller bituminös skiffer till
gas- eller vätskeform.
Anläggning för grafittillverkning som inte är tillståndspliktig
enligt 31.40.
Anläggning för framställning av kol (hårt kol)
Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 31.40.
Anläggning för raffinering av mer än 500 000 ton mineralolja
eller naturgas per kalenderår.
Anläggning för raffinering av högst 500 000 ton mineralolja
eller naturgas per kalenderår.
Anläggning för
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat
kärnbränsle
Anläggning för behandling eller lagring av obestrålat
kärnbränsle.
KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka mer än 5 000 ton per kalenderår organiska ämnen.
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka högst 5 000 ton per kalenderår organiska ämnen.
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka kloralkali med amalgammetoden.
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka kloralkali med annan metod än amalgammetoden.
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Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än
kloralkali per kalenderår.
Anläggning för att genom biokemiska processer i industriell
skala tillverka läkemedelssubstanser.
Anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt
tillverka läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka mer än 5 000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen
(tensider)
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka högst 5 000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen
(tensider)
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka bindemedel för färg och lack i form av
basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka bindemedel för färg och lack - övriga ämnen
Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala
tillverka bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
Anläggning för tillverkning i industriell skala
1. genom biosyntetiska reaktioner av
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,
b) organiska syror, eller
c) bipolymerer, eller
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.
Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska
reaktioner, av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande
gödselmedel.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10.
Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska
reaktioner, av sprängämnen, fotokemikalier och
bekämpningsmedel.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10.
Anläggning för tillverkning i industriell skala, genom kemiska
reaktioner, av acetylengas, lustgas och annan kemiskt
framställd gas.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning
till bassängbad,
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2
procent aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet där
tillverkningen sker, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10
Anläggning för framställning genom destillation av mer än
5 000 ton gas per kalenderår.
Anläggning för framställning genom destillation av högst 5 000
ton gas per kalenderår.
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Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt
tillverka organiska eller oorganiska ämnen i försöks-, piloteller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i
verksamheten används eller tillverkas något ämne som, enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och
växter, farligt, starkt frätande, frätande, cancerogent, misstänkt
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för
fosterskador eller annan hälsorisk.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är anmälningspliktig enligt 24.81
Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt
tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt
tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, piloteller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som,
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och
växter, farligt, starkt frätande, frätande, cancerogent, misstänkt
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för
fosterskador eller annan hälsorisk.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon annan beskrivning i denna bilaga.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka - mer än 20 000 ton per kalenderår 1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt
material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som,
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent",
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig
risk för fosterskador eller annan hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till
högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till
högst 2 000 ton per kalenderår, eller
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.
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Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka - mer än 2 000 men högst 20 000 ton
per kalenderår 1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt
material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som,
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent",
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig
risk för fosterskador eller annan hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till
högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till
högst 2 000 ton per kalenderår, eller
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka - mer än 1 000 men högst 2 000 ton
per kalenderår 1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt
material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som,
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent",
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig
risk för fosterskador eller annan hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till
högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till
högst 2 000 ton per kalenderår, eller
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.
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Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka - mer än 100 men högst 1 000 ton per
kalenderår 1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt
material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som,
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur
och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent",
"misstänkt cancerogent" eller "allergent" eller innebär möjlig
risk för fosterskador eller annan hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till
högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till
högst 2 000 ton per kalenderår, eller
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka – högst 100 ton per kalenderår 1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt
material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av högst 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som,
enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerat som mycket giftigt, giftigt, giftigt för djur och
växter, farligt, starkt frätande, cancerogent, misstänkt
cancerogent eller allergent eller innebär möjlig risk för
fosterskador eller annan hälsorisk,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till
högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till
högst 2 000 ton per kalenderår, eller
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.
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Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka
1. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110,
2. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 24.110.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per
kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka naturläkemedel genom extraktion ur
biologiskt material,
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka mer än 1000 ton men högst 2000 ton
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 24.110.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka mer än 10 ton men högst 1000 ton
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 24.110.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell
skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition, eller
4. andra kemiska produkter.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka
mer än 100 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka
mer än 10 men högst 100 ton läkemedel (farmaceutisk
tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
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Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka
mer än 500 kg men högst 10 ton läkemedel (farmaceutisk
tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka
högst 500 kg läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för behandling av mellanprodukter, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 24.10-24.140.
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GUMMI- OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 10 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 2 000 ton men högst 10 000
ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 500 ton men högst 2 000 ton
ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
25.10, 39.20 eller 39.30.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 100 ton men högst 500 ton
ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
25.10, 39.20 eller 39.30.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 50 ton men högst 100 ton
ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
25.10, 39.20 eller 39.30.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 50 ton
ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
25.10, 39.20 eller 39.30.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.
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Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av polyuretan utan användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per
kalenderår,
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per
kalenderår, eller
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 500 ton
plastråvara per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av
1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton
plastråvara per kalenderår, eller
2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 men
högst 500 ton plastråvara per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår.
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Anläggning för flamlaminering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20
eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men
högst 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk
bearbetning.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20
eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men
högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk
bearbetning.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20
eller 39.30.
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.
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Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20
eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton men
högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering
med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20
eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton men
högst 10 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering
med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20
eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 3 ton men
högst 5 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering
med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20
eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men
högst 3 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering
med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20
eller 39.30.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER

26.10
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B
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U

26.20-1

35

B

Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för
1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per
kalenderår, eller
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår,
inklusive tillverkning av mineralull.
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än
1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.
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Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 5
men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än 2
000 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att mer än
500 men högst 2 000 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10 eller 26.20.
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.
Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 26.10.
Anläggning för att genom bränning
1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per
kalenderår, eller
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som
överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som
överstiger 300 kilogram per kubikmeter.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av
tungmetaller används.
Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av
tungmetaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 26.50 eller 26.51.
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Beskrivning
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska
produkter per kalenderår.
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per
kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per
kalenderår.
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.
Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 26.70.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller
kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 26.70–26.90.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter
för en produktion högst 5 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per
kalenderår.
Andra icke-metalliska mineraliska produkter
Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.
Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.60 eller 26.130.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område
med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område
med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.100 eller
90.110.
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.
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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.
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STÅL OCH METALL
Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig
gjutning, om produktionen överstiger 1 000 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig
gjutning, om produktionen överstiger 100 000 ton men inte
1 000 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig
gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton men inte
100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig
gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per
kalenderår. Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig
gjutning, om produktionen är högst 15 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för
1. produktion av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton järn
eller stål (primär eller sekundär produktion), eller
2. behandling av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton
järnbaserade metaller genom varmvalsning.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30.
Anläggning för
1. produktion av högst 50 000 ton järn eller stål (primär eller
sekundär produktion), eller
2. behandling av högst 50 000 ton järnbaserade metaller genom
varmvalsning.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
varmvalsning av mer än 120 000 men högst 500 000 ton råstål
per kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller
genom hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger
50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20
megawatt.
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Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 10 000
ton per kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 1 000
men högst 10 000 ton per kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och
varmförzinkning med en förbrukning av zink av mer än 100
men högst 1 000 ton per kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och
varmförzinkning med en förbrukning av zink av högst 100 ton
per kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår
och med utsläpp av mer än 10 000 m3 process- eller
sköljvatten.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår
och med utsläpp av mer än 1 000 men högst 10 000 m3
process- eller sköljvatten.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår
och med utsläpp av mer än 100 men högst 1 000 m3 processeller sköljvatten.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår
och med utsläpp av högst 100 m3 process- eller sköljvatten.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med
en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår
utan utsläpp av process- eller sköljvatten.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
kallvalsning av mer än 20 000 men högst 100 000 ton stål per
kalenderår.
Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
kallvalsning av högst 20 000 ton stål per kalenderår.
Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000
ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand
används.
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Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton
men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där formeller gjutsand används.
Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000
ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand
används.
Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton
men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte
form- eller gjutsand används.
Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används, för
en produktion av
1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
27.40, eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 27.101.
Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand används, för
en produktion av
1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
27.40, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 27.101.
Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används,
för en produktion av
1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
27.40, eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 27.101.
Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används,
för en produktion av
1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per
kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
27.40, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 27.101.
Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton
järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 27.50 eller
27.101.
Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn,
stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 80 000
ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker
genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
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Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 20 000
ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 3 000
ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för att av malm eller slig producera mer än 1 000
ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.)
producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,
om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.)
producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.)
producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.)
producera mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton ickejärnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial
producera ickejärnmetall, om produktionen sker genom
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 27.70.
Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat
producera mer än 80 000 ton ickejärnmetall, om produktionen
sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80.
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Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat
producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton
ickejärnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska
eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80.
Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat
producera mer än 1 000 ton men högst 20 000 ton
ickejärnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska
eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 27.70 eller 27.80.
Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat
producera icke järnmetall, om produktionen sker genom
metallurgiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 27.70-27.90.
Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av mer än 50 000 ton bly
eller kadmium per kalenderår.
Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av mer än 10 000 men högst
50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 men högst
10 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000 ton bly eller
kadmium per kalenderår.
Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av mer än 20 000 ton zink
per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller
inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100.
Anläggning för smältning av zink, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 men högst
20 000 ton zink per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 27.100.
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Anläggning för smältning av aluminium och magnesium där
form-, eller kärnsand används vid gjutning, inklusive
framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än
7 500 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 27.100.
Anläggning för smältning av andra icke järnmetall eller
återvinningsprodukter än 27.101-1, 27.101-2 och 27.101-3,
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion
av mer än 50 000 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 27.100.
Anläggning för smältning av andra icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter än 27.101-1, 27.101-2 och 27.101-3,
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion
av mer än 5 000 men högst 50 000 ton metaller per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100.
Anläggning för smältning av mer än 1 000 men högst 5 000 ton
icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive
framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för smältning av mer än 50 men högst 1 000 ton
icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive
framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte gjuterier.
Anläggning för smältning av högst 50 ton icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall.
Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer
än 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110.
Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer
än 20 000 ton men högst 80 000 ton ickejärnmetall per
kalenderår ur annan råvara och genom andra processer än de
som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110.
Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av mer
än 3 000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per
kalenderår ur annan råvara och genom andra processer än de
som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110.
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Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av
högst 3 000 ton ickejärnmetall per kalenderår ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 27.10-27.110.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 20
000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 10
000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 3 000
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 000
ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 200
ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 50 ton
men högst 200 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100, 27.101 eller
27.130.
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink,
aluminium och magnesium, för en produktion av högst 1 ton
per kalenderår.
YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M.
Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.
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Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 1 000
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30
kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 100 men
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30
kubikmeter och verksamheten ger upphov till högst 100
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30
kubikmeter och verksamheten inte ger upphov till
avloppsvatten.
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som är högst 30
kubikmeter.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger
1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger
1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men
högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.
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Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger
1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger
1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men
högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till
mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning
med metall som sker med vakuummetod.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till
mer än 1 000 kubikmeter avloppsvatten men högst 10 000
kubikmeter per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men
högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning
med metall som sker med vakuummetod.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till
mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning
med metall som sker med vakuummetod
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Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till
mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst
100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning
med metall som sker med vakuummetod.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov
till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30.
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.
Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.
Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 27.30.
Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 27.30.
Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 27.30.
Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med
uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning
gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.
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Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 27.30.
Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 27.30.
Anläggning för termisk ytbehandling med en
metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per
kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 27.30.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller 28.20.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst 1
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning, som omfattas av flera än två av följande punkter,
för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 28. 10,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 39.10-39.50,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än
50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.
Anläggning, som omfattas av högst två av följande punkter, för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 28. 10,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten
inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 39.10-39.50,
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Beskrivning
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än
50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.
Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 28.70.
Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton
metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 39.10, 39.20 eller 39.40.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller 39.40.
ELEKTRISKA ARTIKLAR
Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där
kadmium, bly eller kvicksilver ingår.
Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där
inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår.
Anläggning för tillverkning eller reparation av
kvicksilverinnehållande ljuskällor.
Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning
eller grafitisering.
Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 31.40.
Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk
kabel.
METALLBEARBETNING M.M.
Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per
kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till högst 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av fler än 100 000 men högst 200 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av fler än 50 000 men högst 100 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av fler än 25 000 men högst 50 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
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Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av fler än 5 000 men högst 20 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av fler än 1 000 men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av
1. fler än 100 men högst 25 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 men högst 1 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 34.30.
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.
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
med en tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering)
större än 100 000 kvadratmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
34.30 eller 34.60. Med total tankvolym avses såväl volymen i
ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa
behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller
öppnade behållare som används för påfyllning av
metallbearbetningsmaskin.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20
men högst 75 kubikmeter, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 34.30 eller 34.60. Med total tankvolym
avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som
volymen i lösa behållare som är kopplade till
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används
för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
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Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10
kubikmeter men högst 20 kubikmeter, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra
stycket.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5
kubikmeter men högst 10 kubikmeter, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra
stycket.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1
kubikmeter men högst 5 kubikmeter, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra
stycket.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning
och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200
liter men högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses såväl
volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i
lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin
eller öppnade behållare som används för påfyllning av
metallbearbetningsmaskin.
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.
Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning
nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation,
underhåll eller liknande åtgärd.
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Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller
produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om
förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller
200 ton per kalenderår.
Med förbrukning avses den totala mängd organiska
lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla
flyktiga organiska föreningar som återvinns för
återanvändning.
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Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller
produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om
förbrukningen uppgår till högst 150 kilogram per timme eller
högst 200 ton per kalenderår.
Med förbrukning avses den totala mängd organiska
lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla
flyktiga organiska föreningar som återvinns för
återanvändning.
Anläggning där mer än 200 ton organiska lösningsmedel
förbrukas per kalenderår i
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat,
16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller
raffinering av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där mer än 50 ton men högst 200 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår i
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
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Beskrivning
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat,
16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller
raffinering av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där mer än 25 men högst 50 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår i
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat,
16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller
raffinering av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där högst 25 ton organiska lösningsmedel
förbrukas per kalenderår i
1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat,
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Beskrivning
16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller
raffinering av vegetabilisk olja, eller
18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår med
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi,
screentryck, laminering eller lackering,
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller
någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad som "kan ge cancer", "kan ge
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan
ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. mer än 5 ton i limbeläggning,
13. mer än 5 ton i annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår med
1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi,
screentryck, laminering eller lackering,
3. högst än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller
någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad som "kan ge cancer", "kan ge
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan
ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",
4. högst 2 ton i annan ytrengöring,
5. högst 500 kilogram i fordonslackering,
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. högst 15 ton i beläggning av träytor,
8. högst 1 kilogram i kemtvätt,
9. högst 10 ton i läderbeläggning,
10. högst 5 ton i skotillverkning,
11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. högst 5 ton i limbeläggning,
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Beskrivning
13. högst 5 ton i annan beläggning,
14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt
fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. Med
förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Vid tillämpningen av första stycket skall inte medräknas
sådana organiska lösningsmedel som omfattas av förordningen
(2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet eller av
föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton
halogenerade organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton
halogenerade organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses
detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10
ton men högst 25 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton
men högst 10 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikt
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30
eller 39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men
högst 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses
detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 - men
högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses
detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg
organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma
som i 39.10 andra stycket.
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Beskrivning
LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA
PRODUKTER M.M.
Anläggning för lagring eller hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har
kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett tillfälle eller
hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen
har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller för hantering av mer än 500 000 ton per
kalenderår.
Anläggning för lagring eller hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har
kapacitet för lagring av mer än 250 000 men högst 500 000 ton
vid ett tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 men högst
5 000 000 ton per kalenderår , eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen
har kapacitet för lagring av mer än 25 000 men högst 50 000
ton vid ett och samma tillfälle eller för hantering av mer än
250 000 men högst 500 000 ton per kalenderår.
Anläggning för lagring eller hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har
kapacitet för lagring av mer än 50 000 men högst 250 000 ton
vid ett tillfälle eller hantering av mer än 500 000 men högst 2
500 000 ton per kalenderår , eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen
har kapacitet för lagring av mer än 5 000 men högst 25 000 ton
vid ett och samma tillfälle eller för hantering av mer än 50 000
men högst 250 000 ton per kalenderår.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har
kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra mer än 5 000 ton,
eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig",
"starkt frätande" eller "frätande", och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller
kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av
mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle.
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Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har
kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra högst 5 000 ton,
eller
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig",
"starkt frätande" eller "frätande"
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller
kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av
högst 1 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 39.60.
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter
naturgas per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
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Gasformiga bränslen
Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter
gasformigt bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 23.10 eller 23.30.
Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10, 23.30 eller
40.10.
Kärnkraft
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Kärnkraftverk eller annan kärnreaktor.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 300 megawatt.
Gasturbin
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 100 och högst 300 megawatt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 50 och högst 100 megawatt, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 40.40.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 40.40 eller 40.50.
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Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 5 MW men högst 20 MW, om också annat
bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 MW, om också
annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 10 MW men högst 20 MW, om inget annat
bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.
Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd
effekt av högst 10 MW
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av
högst 20 megawatt.
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Vindkraft
Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre
eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den
sammanlagda uteffekten är mer än 15 MW
Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre
eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den
sammanlagda uteffekten är minst 1 men högst 15 MW.
Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre
eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den
sammanlagda uteffekten är högst 1 megawatt.
Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten
är minst 25 megawatt.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80.
Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten
är minst 4 MW men högst 25 MW.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90.
Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre
eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten
är minst 125 kilowatt men högst 4 MW.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90.
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Värmepumpar och kylanläggningar m.m.
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av
värmeenergi från mark, vattenområde, grund- vatten eller
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10
megawatt.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller
tillförsel genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000
megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000
megawattimmar.
VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan
kemsteg för mer än 50 000 personer
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
Vattenverk för högst 5 000 personer
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
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.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 1250 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.
Anläggning för tvättning av
1. Fler än 250 personbilar per kalenderår,
2. Fler än 50 andra motordrivna fordon per år
Anläggning för tvättning av
1. Högst 250 personbilar per kalenderår
2. Höst 50 andra motorfordon per kalenderår
Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.60, 39.70 eller 39.80.
Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000
kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter flytande
motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.60, 39.70 eller 39.80.
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Beskrivning
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.60, 39.70 eller 39.80.
Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon
normalkubikmeter men högst 5 normalkubikmeter gas avsedd
som motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.60, 39.70 eller 39.80.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter
Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter
INFRASTRUKTUR
Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på
mer än 1 350. Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per
kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på
mer än 1 350. Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp
kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på
mer än 1 350. Allmän hamn med 50 - 2 000 anlöp kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på
mer än 1 350. Allmän hamn med 10 - 50 anlöp kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på
mer än 1 350. Allmän hamn med högst 10 anlöp kalenderår
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 63.10.
Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200
meter. Mer än 50 000 landningar per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats
som är tillståndspliktig enligt 63.40.
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Beskrivning

63.30-2

80

A

63.30-3

60

A

63.30-4

30

A

63.40

45

B

63.4001

6

U

63.50

8

C

63.5001

2

U

63.10001

120

U

63.10002

75

U

63.10101

120

U

63.10102

45

U

Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200
meter. Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats
som är tillståndspliktig enligt 63.40.
Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200
meter. Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats
som är tillståndspliktig enligt 63.40.
Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200
meter. Högst 5 000 landningar per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats
som är tillståndspliktig enligt 63.40.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200
meter.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1
200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500
flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser
per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en
sammanlagd trafik med mer än 1 000 000 000
fordonskilometer per kalenderår
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en
sammanlagd trafik med minst 100 000 000 fordonskilometer
men högst 1 000 000 000 fordonskilometer per kalenderår
Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en
sammanlagd spårlängd över 80 kilometer
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell
person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över
30 kilometer

73.10

15

C

73.1001

8

U

LABORATORIER
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som
är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna
bilaga,
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap.
miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt
38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som
är högst 5 000 kvadratmeter.
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73.1002

15

U

73-1003

8

U

74.10-1

25

B

74.10-2

15

B

74.20

12

C

85.10

25

C

85.1001

2

U

85.20

10

C

Beskrivning
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en
total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en
total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter
TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller
transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår av kemiska
produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som
"mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande".
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår av kemiska
produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som
"mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande".
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som
används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 74.10.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

90.10

B

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid
används som steriliseringsmedel.
RENING AV AVLOPPSVATTEN
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.

90.10-1

80

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än
100 000 personekvivalenter.

90.10-2

60

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än
20 000 personekvivalenter men högst 100 000
personekvivalenter.

90.10-3

40

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2
000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.11

B

90.11-1

80

90.11-2

60

90.11-3

40

Avloppsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller
fler. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enlig 90.10
-Anslutning av fler än 100 000 personer
-Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000
personer
-Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000
personer
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90.15-i

40

90.16

B

C

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 90.10
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.

20
15
90.20-1

20

C

90.20-2

15

C

90.2001

10

U

90.2002

6

U

- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än
200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än
500 personekvivalenter, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.10.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än
200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200
personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100
personekvivalenter.
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Beskrivning
AVFALL

90.30-1

35

B

90.30-2

25

B

90.30-3

20

B

90.40

12

C

90.4001

4

U

Mellanlagring
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs
av
1. mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnadseller anläggningsändamål, eller
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är
tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs
av
1. mer än 50 000 men högst 100 000 ton avfall som inte är
avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 150 000 men högst 300 000 ton avfall om
anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs
av
1. mer än 10 000 men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 men högst 150 000 ton avfall om
anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning
för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är
större än 10 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller
behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall
om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst
10 ton.
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Beskrivning

90.50-1

35

B

90.50-2

25

B

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden
avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 50 ton oljeavfall,
2. mer än 300 ton blybatterier,
3. mer än 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 300 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 10 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon,
eller
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller
behandlas.
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden
avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall,
2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier,
3. mer än 500 men högst 1 000 ton elektriska eller elektroniska
produkter,
4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 5 men högst 10 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon,
eller
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller
behandlas.

90.50-3

20

B

90.60

6

C

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden
avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 men högst 25 ton oljeavfall,
2. mer än 30 men högst 150 ton blybatterier,
3. mer än 100 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska
produkter,
4. mer än 30 men högst 150 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 men högst 5 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon,
eller
2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller
behandlas.
Anläggning för att lagra 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,
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.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än 1 år
innan det bortskaffas eller 3 år innan det återvinns eller
behandlas.
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90.70-1
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B

90.70-2

30

B

90.80

12

C

90.8001

4

U

90.90

12

C

90.100-1

80

B

90.100-2

40

B

90.110-1

20

C

90.110-2

15

C

90.119-1

50

B

Beskrivning
Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om
den hanterade avfallsmängden är större än 75 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om
den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men
högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om
den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 men högst 10
000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.70.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om
den hanterade avfallsmängden är högst 1 000 ton per
kalenderår.
Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag
för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller
utrustning som innehåller isolerolja.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna
annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden
är större än 50 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning
av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna
annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden
är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning
av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt
återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade
avfallsmängden är större än 5 000 men högst 10 000 ton avfall
per år, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt
återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade
avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per år, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.
Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring,
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt
omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186) om den
hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per
kalenderår.
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90.119-2

20
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90.120
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90.130-1

35

B

90.130-2

30

B

90.130-3

25

B

90.130-4

20

B

90.130-5
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B

90.140

6

C

90.150

120

A

90.160-1

60

B

Beskrivning
Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring,
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt
omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).om den
hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.
Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring,
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt
omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av
bilskrotningsförordningen (2007:186).
Användning för anläggningsändamål
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där
föroreningsrisken inte endast är ringa.
Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där
föroreningsrisken inte endast är ringa.
Mer än 2 500 men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på
en och samma sammanhängande plats
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där
föroreningsrisken inte endast är ringa.
Mer än 1 000 men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där
föroreningsrisken inte endast är ringa.
Mer än 50 men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där
föroreningsrisken inte endast är ringa.
Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där
föroreningsrisken är ringa.
Biologisk behandling
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall om den tillförda mängden avfall är större än 50 000 men
högst 100 000 ton per kalenderår.
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller
90.240.
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Beskrivning

90.160-2

30

B

90.160-3

15

B

90.16001

4

U

90.170-1

10

C

90.170-2

8

C

90.170-3

6

C

90.17001

2

U

Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 men
högst 50 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller
90.240.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller
90.240.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller
90.240.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall, om den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 500 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall, om den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är
större än 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt
avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är
högst 50 ton per kalenderår.

90.180-1

200

A

90.180-2

140

A

90.180-3

80

A

90.190

30

B

Förbränning
Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden farligt avfall är mer än 10 000 men högst 25 000 ton
per kalenderår
Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden farligt avfall är mer än 2 500 men högst 10 000 ton
per kalenderår.
Anläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 90.180.
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Beskrivning

90.200

120

A

90.210

80

B

90.220-1

30
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Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är större än 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200.
Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.
Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.
Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.50 1 000
Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden
avfall är högst 50 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns
yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
90.200, 90.210 eller 90.220.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
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Beskrivning
Animaliska biprodukter m.m.
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per
kalenderår bearbeta mer än 10 000 ton animaliska biprodukter
som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är
avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10.
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per
kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton
animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller
kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som
livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
15.320 eller 18.10.
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per
kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som
är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är
avsedda att användas som livsmedel om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240.
Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
15.320, 90.240 eller 90.250.
Uppläggning
Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten och där
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större
mängd än 2 500 ton.
Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten och där
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större
mängd är 1 000 men högst 2 500 ton.
Uppläggning av muddermassa på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten och där
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller ringa i större
mängd än 1 000 ton.
Uppläggning av
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten och där
föroreningsrisken endast är ringa, eller
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.
Deponering
Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton
per kalenderår.
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Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton
men högst 100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.290.
Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton
men högst 20 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.290.
Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.290.
Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt
avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår.
Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10
000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.
Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2
500 men högst 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.
Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500
ton per kalenderår,om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 90.290 eller 90.300.
Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår
Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är större än 25 000 men högst 100 000 ton per
kalenderår
Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är större än 10 000 men högst 25 000 ton per
kalenderår
Anläggning för deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per
kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320.
Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är större än 1 000 men högst 2 500 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
90.320 eller 90.330.
Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320 eller
90.330.
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Beskrivning
Annan återvinning eller bortskaffande
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som
består av uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall
är större än 20 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
90.320 eller 90.370.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som
består av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda
massor per år.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som
består av mer än 500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda
massor per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som
består av högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består
av uppgrävda förorenade massor från den plats där
anläggningen finns, om
1. anläggningen finns på platsen under högst en
tolvmånadersperiod, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 90.300-90.340.
Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som
uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för
avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar
under en tolvmånadersperiod och om mängden avfall som
behandlas är högst 2 000 ton.
Anläggning för behandling av mer än 25 000 ton farligt avfall
per kalenderår, om avfallet har uppkommit i den verksamhet
där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte behandling som leder till
materialåtervinning eller om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 90.375.
Anläggning för behandling av högst 25 000 ton farligt avfall
per kalenderår, om avfallet har uppkommit i den verksamhet
där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte behandling som leder till
materialåtervinning eller om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 90.375.
Anläggning för behandling av farligt avfall, om
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen
finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.
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Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av
kasserade produkter som innehåller fullständigt eller
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon - Mer
än 75 000 behandlade enheter
Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av
kasserade produkter som innehåller fullständigt eller
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon Högst 75 000 behandlade enheter
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 100 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.13090.170, 90.200-90.310, 90.370 eller 90.375.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 20 000 men
högst 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30,
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370,
90.375 eller 90.410.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 10 000 men
högst 20 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30,
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370,
90.375 eller 90.410.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 2 500 men
högst 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30,
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370,
90.375 eller 90.410.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 1 000 men
högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30,
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370,
90.375 eller 90.410.
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Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den
mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 men
högst 1 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30,
90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370,
90.375 eller 90.410.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i
bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.13090.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller 90.420.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500
ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140,
90.180-90.220, 90.240-90.280 eller 90.320- 90.400.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än
25 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50,
90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-90.280
eller 90.320- 90.400.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än
10 000 men högst 25 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt
enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.18090.220, 90.240-90.280 eller 90.320- 90.400.
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Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt
något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500
men högst 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt
denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndseller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i
90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.24090.280 eller 90.320- 90.400.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 1 000 men
högst 2 500 ton farligt avfall per kalenderår enligt något av de
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1.förorenade uppgrävda massor, eller
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140,
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 50 men
högst 1 000 ton farligt avfall per kalenderår enligt något av de
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till
avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall
som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1.förorenade uppgrävda massor, eller
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140,
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst 50 ton
farligt avfall per kalenderår enligt något av de förfaranden som
anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063),
om
huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i
anläggningen kommer från andra inrättningar. Tillståndsplikt
enligt denna beskrivning gäller inte
1.förorenade uppgrävda massor, eller
2.om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140,
90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440
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A

Långtidslagring, djupförvar
Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med
minst 0,1 viktprocent i djupt bergförvar.
Radioaktivt avfall
Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall,
slutförvaring av radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt
avfall.
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Beskrivning
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR M.M.
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större
än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor
eller andra sprängladdningar.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20
millimeter) för mer än 100 000 skott per kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20
millimeter) för mer än 20 000 skott men 100 000 skott per
kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20
millimeter) för mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per
kalenderår.
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.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Krematorium.
ÖVRIGA VERKSAMHETER

100.1001

12

U

100.1002

6

U

101.1001

12

U

101.1002

6

U

101.1003

2

U

101.1004

15

U

101.1005

6

U

101.1006

2

U

Lackering m.m.
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10
ton pulver per kalenderår
Förbrukning av högst 20 ton färg eller lack eller högst 10 ton
pulver per kalenderår
Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade bromeller klorfluorkarboner per år
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade bromeller klorfluorkarboner per år
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade bromeller klorfluorkarboner per år
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KK

TF

PN

Beskrivning
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER1
Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever
Internationell skola
Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola

200.10-2
200.10-3
200.10-4
200.10-5

8
6
6
6

C
C
C
C

200.10-6
200.10-7

6
2

C
C

Förskola
Förskoleklass, öppen förskola
Samlingslokaler och liknande

200.20-1

2

U

200.20-2
200.20-3

2
2

C
U

Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och
högskolor
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet
Fritidsgård och liknande
Skönhetsvård och liknande

200.30-2
200.30-3

2
2

U
U

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr
Frisersalong
Vård och hälsa

200.40-1

6

U

Lokaler för vård2 eller annat omhändertagande >5 boende

200.40-2
200.40-3

2
4

C
C

Fotvård
Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet

200.40-4

2

U

Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande

200.40-5

2

U

Övriga alternativa behandlingar
Idrott och liknande

200.50-1
200.50-2

6
4

U
C

200.50-3

4

U

Idrottsanläggning, gym eller motsvarande
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor
Strandbad
Boende

200.60-1

9

U

200.60-2

8

U

200.60-3

6

U

200.60-4

4

U

200.60-5

6

U

200.60-6

4

U

Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola
med boende, vandrarhem, kriminalvård
Camping/stuganläggning

200.60-7

2

U

Bed & breakfast

200.60-8

4

U

Övrigt tillfälligt boende

Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma
bostadsområde
Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter
inom samma bostadsområde
Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom
samma bostadsområde
Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde

Förvaring av djur
200.70-1

2

U

Lokaler för förvaring av djur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 218
Dnr 2019/855

Plan- och bygglovstaxa
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, samt
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020.
Sammanfattning av ärendet

En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras
via avgifter.
Under våren 2018 genomfördes en översyn av Tierps kommuns plan- och
bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa. Utredningen som genomfördes
visade att den då gällande taxan var mycket låg både vad gäller
tidsuppskattning och i jämförelse med andra kommuners taxor.
Med stöd av utredningen och den rapport som togs fram justerade
kommunen aktuell taxa under 2018. Justeringen gjordes med avseende på
upplägg, rimlighet samt självkostnads- och likställighetsprincipen för att
bättre avspegla kommunens situation samt ge täckning för nedlagda tidsoch arbetskostnader.
Efter ett år med tillämpning av den nya taxan ser vi behov av att ytterligare
höja nivåerna för planavgifterna för att täcka kommunens nedlagda tid- och
arbetskostnader.
Även mindre justering av vissa bygglovavgifter föreslås. Delvis redaktionell
justering men även en ändring av avgiften för avslag.
Taxan för kart- och mättjänster har också setts över och förslaget är nu
bättre anpassat till de tjänster som utförs av kart- och mätkontoret. Även
begreppsförklaringar och momsuttag har förtydligats.
Beslutsmotivering

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 §
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de
Ordförande sign

Justerare sign
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tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter.
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har
justerats för att avgifterna ska ge täckning för kommunens nedlagda tid- och
arbetskostnader.
Planavgift
Den utredning av taxan som genomfördes under 2018 resulterade i en
rapport. Rapporten visar bland annat på skillnader i planavgifter mellan
Tierps kommun och flera andra kommuner.
Många kommuner arbetar nästan uteslutande med planavtal vilket innebär
att en exploatör betalar för de kostnader kommunen har i samband med att
detaljplaner tas fram. Tierps kommun strävar efter att upprätta nya
detaljplaner genom avtal. Emellertid ser den verkliga situationen inte ut på
ett sådant sätt. Det innebär att Tierps kommun i många detaljplanearbeten
själv står för kostnader när detaljplanen upprättas och att intäkterna för det
nedlagda arbetet tas in retroaktivt när den enskilde får betala en planavgift i
samband med bygglovsbeslut.
Vid taxajusteringen under 2018 föreslogs planavgiften ligga på samma nivå
som bygglovavgiften. Även efter 2018 års justering ligger planavgiftsnivån i
Tierps kommun betydligt under de övriga kommunerna i närområdet som
undersökts i och med taxeutredningen.
Genom budgetuppföljningar kan det konstateras att plankontoret inte får in
de intäkter som krävs för att täcka kostnader för det arbete som bedrivs.
Utan mer tilldelade medel i den kommunala budgeten behöver
planavgifterna höjas för att täcka plankontorets kostnader.
Med ledning av den utredning som genomfördes under 2018 föreslås en
höjning av planavgifterna med ett hundra procent.
I den expansiva fas som Tierps kommun befinner sig i och med ledning av
Tierps kommuns mål om att ha planreserv i flertalet orter är
avgiftshöjningen en förutsättning för att bekosta och bedriva det arbete som
förväntas av oss som kommun.
Efter den föreslagna höjningen av planavgifterna når vi ungefär samma
nivå, enligt utredningen från 2018, som den kommun som näst Tierp ligger
lägst i nivå för planavgift. Övriga tre kommuner som ingick i utredningen
har trots vår föreslagna fördubbling av avgift fortfarande högre
avgiftsnivåer.
Ordförande sign

Justerare sign
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Planavgift tas ut i samband med bygglovsbeslut. Den hundraprocentiga
höjningen av planavgift föreslås i samtliga bygglovspliktiga ärenden
förutom nybyggnation av mindre komplementbyggnader och tillbyggnader
upp till 50 kvm. Höjningen föreslås heller inte omfatta ärenden gällande
ändrad användning eftersom markytan redan bedöms vara i ianspråktagen.
Bygglovavgift
Den ändring av bygglovavgifterna som nu föreslås är i stort korrigering av
tidigare redaktionellt misstag som innebar att samtliga avgifter inte fanns
med gällande nybyggnad av transformatorstationer.
Gällande avgift för avslag föreslås den nu enbart bero på nedlagd arbetstid i
enlighet med tidsuppskattning för tillämplig ärendetyp. Den tidigare
skrivningen ger att för ärenden där bygglovavgiften överstiger en viss nivå
tas bara halva avgiften ut vid avslag. För så rättvisande avgift som möjligt
bör avgiften baseras på nedlagd arbetstid.
Kart- och mätavgift
Det nya förslaget på kart och mättaxa har förtydligats i sina
begreppsförklarande texter. Visa moment i taxan ingår inte i kommunens
myndighetsutövning vilket innebär att moms ska tas ut för dessa tjänster.
Det framgår nu tydligare när moms ska tas ut och med vilken momssats.
Taxaförslaget är nu även bättre anpassat till de tjänster som utförs av kartoch mätkontoret.
Beslutsunderlag
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 134/2019






Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa
Förslag Taxatabeller
Rapport taxor Tierps kommun

Beslutet skickas till




Chef Planering och Myndighet
Chef Förvaltning och Genomförande
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§ 134
Dnr 2019/855

Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, samt
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020.
Sammanfattning av ärendet

En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras
via avgifter.
Under våren 2018 genomfördes en översyn av Tierps kommuns plan- och
bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa. Utredningen som genomfördes
visade att den då gällande taxan var mycket låg både vad gäller
tidsuppskattning och i jämförelse med andra kommuners taxor.
Med stöd av utredningen och den rapport som togs fram justerade
kommunen aktuell taxa under 2018. Justeringen gjordes med avseende på
upplägg, rimlighet samt självkostnads- och likställighetsprincipen för att
bättre avspegla kommunens situation samt ge täckning för nedlagda tidsoch arbetskostnader.
Efter ett år med tillämpning av den nya taxan ser vi behov av att ytterligare
höja nivåerna för planavgifterna för att täcka kommunens nedlagda tid- och
arbetskostnader.
Även mindre justering av vissa bygglovavgifter föreslås. Delvis redaktionell
justering men även en ändring av avgiften för avslag.
Taxan för kart- och mättjänster har också setts över och förslaget är nu
bättre anpassat till de tjänster som utförs av kart- och mätkontoret. Även
begreppsförklaringar och momsuttag har förtydligats.

Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutsmotivering

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 §
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter.
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har
justerats för att avgifterna ska ge täckning för kommunens nedlagda tid- och
arbetskostnader.
Planavgift
Den utredning av taxan som genomfördes under 2018 resulterade i en
rapport. Rapporten visar bland annat på skillnader i planavgifter mellan
Tierps kommun och flera andra kommuner.
Många kommuner arbetar nästan uteslutande med planavtal vilket innebär
att en exploatör betalar för de kostnader kommunen har i samband med att
detaljplaner tas fram. Tierps kommun strävar efter att upprätta nya
detaljplaner genom avtal. Emellertid ser den verkliga situationen inte ut på
ett sådant sätt. Det innebär att Tierps kommun i många detaljplanearbeten
själv står för kostnader när detaljplanen upprättas och att intäkterna för det
nedlagda arbetet tas in retroaktivt när den enskilde får betala en planavgift i
samband med bygglovsbeslut.
Vid taxajusteringen under 2018 föreslogs planavgiften ligga på samma nivå
som bygglovavgiften. Även efter 2018 års justering ligger planavgiftsnivån i
Tierps kommun betydligt under de övriga kommunerna i närområdet som
undersökts i och med taxeutredningen.
Genom budgetuppföljningar kan det konstateras att plankontoret inte får in
de intäkter som krävs för att täcka kostnader för det arbete som bedrivs.
Utan mer tilldelade medel i den kommunala budgeten behöver
planavgifterna höjas för att täcka plankontorets kostnader.
Med ledning av den utredning som genomfördes under 2018 föreslås en
höjning av planavgifterna med ett hundra procent.
I den expansiva fas som Tierps kommun befinner sig i och med ledning av
Tierps kommuns mål om att ha planreserv i flertalet orter är
avgiftshöjningen en förutsättning för att bekosta och bedriva det arbete som
förväntas av oss som kommun.
Efter den föreslagna höjningen av planavgifterna når vi ungefär samma
nivå, enligt utredningen från 2018, som den kommun som näst Tierp ligger
lägst i nivå för planavgift. Övriga tre kommuner som ingick i utredningen
Ordförande sign
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har trots vår föreslagna fördubbling av avgift fortfarande högre
avgiftsnivåer.
Planavgift tas ut i samband med bygglovsbeslut. Den hundraprocentiga
höjningen av planavgift föreslås i samtliga bygglovspliktiga ärenden
förutom nybyggnation av mindre komplementbyggnader och tillbyggnader
upp till 50 kvm. Höjningen föreslås heller inte omfatta ärenden gällande
ändrad användning eftersom markytan redan bedöms vara i ianspråktagen.
Bygglovavgift
Den ändring av bygglovavgifterna som nu föreslås är i stort korrigering av
tidigare redaktionellt misstag som innebar att samtliga avgifter inte fanns
med gällande nybyggnad av transformatorstationer.
Gällande avgift för avslag föreslås den nu enbart bero på nedlagd arbetstid i
enlighet med tidsuppskattning för tillämplig ärendetyp. Den tidigare
skrivningen ger att för ärenden där bygglovavgiften överstiger en viss nivå
tas bara halva avgiften ut vid avslag. För så rättvisande avgift som möjligt
bör avgiften baseras på nedlagd arbetstid.
Kart- och mätavgift
Det nya förslaget på kart och mättaxa har förtydligats i sina
begreppsförklarande texter. Visa moment i taxan ingår inte i kommunens
myndighetsutövning vilket innebär att moms ska tas ut för dessa tjänster.
Det framgår nu tydligare när moms ska tas ut och med vilken momssats.
Taxaförslaget är nu även bättre anpassat till de tjänster som utförs av kartoch mätkontoret.
Beslutsunderlag






Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa
Förslag Taxatabeller
Rapport taxor Tierps kommun

Beslutet skickas till
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-10-31

KS 2019/855

Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa
Förslag till beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till ny plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa.
Sammanfattning av ärendet

En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras
via avgifter.
Under våren 2018 genomfördes en översyn av Tierps kommuns plan- och
bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa. Utredningen som genomfördes
visade att den då gällande taxan var mycket låg både vad gäller
tidsuppskattning och i jämförelse med andra kommuners taxor.
Med stöd av utredningen och den rapport som togs fram justerade
kommunen aktuell taxa under 2018. Justeringen gjordes med avseende på
upplägg, rimlighet samt självkostnads- och likställighetsprincipen för att
bättre avspegla kommunens situation samt ge täckning för nedlagda tidsoch arbetskostnader.
Efter ett år med tillämpning av den nya taxan ser vi behov av att ytterligare
höja nivåerna för planavgifterna för att täcka kommunens nedlagda tid- och
arbetskostnader.
Även mindre justering av vissa bygglovavgifter föreslås. Delvis
redaktionell justering men även en ändring av avgiften för avslag.
Taxan för kart- och mättjänster har också setts över och förslaget är nu
bättre anpassat till de tjänster som utförs av kart- och mätkontoret. Även
begreppsförklaringar och momsuttag har förtydligats.
Beslutsmotivering

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 §
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de
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tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter.
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa,
har justerats för att avgifterna ska ge täckning för kommunens nedlagda
tid- och arbetskostnader.
Planavgift
Den utredning av taxan som genomfördes under 2018 resulterade i en
rapport. Rapporten visar bland annat på skillnader i planavgifter mellan
Tierps kommun och flera andra kommuner.
Många kommuner arbetar nästan uteslutande med planavtal vilket innebär
att en exploatör betalar för de kostnader kommunen har i samband med att
detaljplaner tas fram. Tierps kommun strävar efter att upprätta nya
detaljplaner genom avtal. Emellertid ser den verkliga situationen inte ut på
ett sådant sätt. Det innebär att Tierps kommun i många detaljplanearbeten
själv står för kostnader när detaljplanen upprättas och att intäkterna för det
nedlagda arbetet tas in retroaktivt när den enskilde får betala en planavgift i
samband med bygglovsbeslut.
Vid taxajusteringen under 2018 föreslogs planavgiften ligga på samma
nivå som bygglovavgiften. Även efter 2018 års justering ligger
planavgiftsnivån i Tierps kommun betydligt under de övriga kommunerna i
närområdet som undersökts i och med taxeutredningen.
Genom budgetuppföljningar kan det konstateras att plankontoret inte får in
de intäkter som krävs för att täcka kostnader för det arbete som bedrivs.
Utan mer tilldelade medel i den kommunala budgeten behöver
planavgifterna höjas för att täcka plankontorets kostnader.
Med ledning av den utredning som genomfördes under 2018 föreslås en
höjning av planavgifterna med ett hundra procent.
I den expansiva fas som Tierps kommun befinner sig i och med ledning av
Tierps kommuns mål om att ha planreserv i flertalet orter är
avgiftshöjningen en förutsättning för att bekosta och bedriva det arbete
som förväntas av oss som kommun.
Efter den föreslagna höjningen av planavgifterna når vi ungefär samma
nivå, enligt utredningen från 2018, som den kommun som näst Tierp ligger
lägst i nivå för planavgift. Övriga tre kommuner som ingick i utredningen
har trots vår föreslagna fördubbling av avgift fortfarande högre
avgiftsnivåer.
Planavgift tas ut i samband med bygglovsbeslut. Den hundraprocentiga
höjningen av planavgift föreslås i samtliga bygglovspliktiga ärenden
förutom nybyggnation av mindre komplementbyggnader och tillbyggnader
upp till 50 kvm. Höjningen föreslås heller inte omfatta ärenden gällande
ändrad användning eftersom markytan redan bedöms vara i ianspråktagen.
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Bygglovavgift
Den ändring av bygglovavgifterna som nu föreslås är i stort korrigering av
tidigare redaktionellt misstag som innebar att samtliga avgifter inte fanns
med gällande nybyggnad av transformatorstationer.
Gällande avgift för avslag föreslås den nu enbart bero på nedlagd arbetstid
i enlighet med tidsuppskattning för tillämplig ärendetyp. Den tidigare
skrivningen ger att för ärenden där bygglovavgiften överstiger en viss nivå
tas bara halva avgiften ut vid avslag. För så rättvisande avgift som möjligt
bör avgiften baseras på nedlagd arbetstid.
Kart- och mätavgift
Det nya förslaget på kart och mättaxa har förtydligats i sina
begreppsförklarande texter. Visa moment i taxan ingår inte i kommunens
myndighetsutövning vilket innebär att moms ska tas ut för dessa tjänster.
Det framgår nu tydligare när moms ska tas ut och med vilken momssats.
Taxaförslaget är nu även bättre anpassat till de tjänster som utförs av kartoch mätkontoret.
Beslutsunderlag
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Inledning
Bakgrund
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få täckning för
sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.
Under våren 2018 genomfördes en översyn av Tierps kommuns plan- och
bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa. Utredningen som genomfördes visade att
den då gällande taxan var mycket låg både vad gäller tidsuppskattning och i
jämförelse med andra kommuners taxor.
Med stöd av utredningen och den rapport som togs fram justerade kommunen aktuell
taxa under 2018. Justeringen gjordes med avseende på upplägg, rimlighet samt
självkostnads- och likställighetsprincipen för att bättre avspegla kommunens
situation samt ge täckning för nedlagda tids- och arbetskostnader.
Efter en tids tillämpning av den nya taxan ser vi behov av att ytterligare justeringar.
Dels med hänsyn till att upplägget ska vara bättre anpassat till de tjänster som utförs
och dels för att avgiftsnivåerna till större del ska täcka kommunens nedlagda tid- och
arbetskostnader.
I den expansiva fas som Tierps kommun befinner sig i och med ledning av Tierps
kommuns mål om att ha planreserv i flertalet orter är avgiftshöjningen en
förutsättning för att bekosta och bedriva det arbete som förväntas av oss som
kommun.
I Tierps Kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av Kommunstyrelsen och
Jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. I texten nedan hänvisas endast till
nämnden, utom i hänvisningar till lagtext där begreppet byggnadsnämnden kvarstår.

Syfte
Syftet med detta dokument är att med stöd av 12 kap. 10 § PBL meddela Tierps
kommuns taxa för besked, beslut och handläggning enligt plan- och bygglagen.

Omfattning
Denna taxa gäller för Tierps kommuns plan- och bygglovsverksamhet. Avgifterna
tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller kommunallagen, om inget annat anges.
Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella
myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget
annat anges.

Avgiftsbestämmelser
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna A och B i
kommunens beslut att anta taxan.
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Inledande bestämmelser
Enligt denna taxa utgår avgift för
Tabell A – Plan- och bygglov
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
9. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när –
nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för
annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och
– den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelserna.
Tabell B – Kostnader för övrig kart- och mätverksamhet

Allmänna bestämmelser
Beräkning av avgift
Avgift enligt tabell
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A och B.
Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende
påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, äger byggnadsnämnden
rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den
sökande.
Reducerad avgift vid justering av gällande lov
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift
enligt den tabell där åtgärden återfinns.
Planavgift
Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall
bygglov beviljas med liten avvikelse.
Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av tabell A.
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Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av enoch tvåbostadshus
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell A räknas
tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i
samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, om de
ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.
Tidsbegränsade bygglov
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL)
som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.
Areabestämning
Avgift för bygglov och rivningslov beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall
bruttoarean BTA + öppenarean OPA.
Planavgift beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall BTA + OPA.
Mätningsavgift beräknas efter antalet punkter alternativt timdebitering. Kartavgift
beräknas efter markarean alternativt timdebitering.
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler
enligt Svensk Standard SS 21054:2009.
Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom
att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet
nedlagda timmar i ärendet.
Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme är 960 kronor för ärenden avseende tabell A
och B.
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den
handläggningstid som har lagts ner i ärendet, enligt tabell A15-17.
Tidsersättning
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning, enligt tabell A14.
Höjning/sänkning av avgift
Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning
av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta
om detta.
Ändring av taxan
Byggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna A och B samt det
belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till
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prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att
delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker.
Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.
Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd
åtgärd vidtagits.
Avgift får även tas ut i förskott.
Icke utnyttjade bygglov
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder
efter beslut om bygglov vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall
bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att
gälla.
För bygglov/anmälningar där åtgärden inte påbörjats innan giltighetstiden gått ut,
kan sökanden begära att nämnden ska återbetala avgift som inte utnyttjats, t ex
avgift för utstakning och planavgift. Bygglovsavgiften eller handläggningsavgiften
återbetalas inte varken helt eller delvis, eftersom det är en fast avgift för
handläggning och beslut.
Avgift för planbesked återbetalas inte varken helt eller delvis, eftersom det är en fast
avgift för handläggning och beslut.
I ett ärende med planavtal ska i avtalet framgå hur avräkningen ska ske. Tid för
begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.
Taxans ikraftträdande
Beslut om taxa togs av Kommunfullmäktige 2019-12-17. Taxan tillämpas på
ärenden som inkommer till kommunen fr.o.m. 2020-01-01.
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Avgiftstabell A – Plan- och bygglovtaxa samt anmälan mm.
A1 – Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och
komplementbyggnader
A1

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Ärendetyp
Nybyggnad

A 1.1
A 1.2
A 1.3

Avgift

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus.
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som
garage, carportar, förråd samt rivning mm. Detsamma gäller
även anmälningspliktiga åtgärder, t ex eldstad, förutsatt att de
ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.

A 1.4
A 1.5
A 1.6
A 1.7
A 1.8
A 1.9
A 1.10
A 1.11
A 1.12

Nybyggnad av ett fritidshus, upp till 100
kvm, med högst två bostäder.
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader
som garage, carportar, förråd samt rivning mm. Detsamma
gäller även anmälningspliktiga åtgärder, t ex eldstad, förutsatt
att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till
taxa.

Planavgift

Planenligt

23 700 kr

47 400 kr

Liten avvikelse

27 000 kr

47 400 kr

Utanför planlagt område

23 700 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

27 000 kr

-

29 400 kr

-

18 700 kr

37 400 kr

Liten avvikelse

22 000 kr

37 400 kr

Utanför planlagt område

18 700 kr

-

22 000 kr

-

24 400 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Nybyggnad av komplementbyggnad, utan Planenligt
tekniskt samråd ≤ 25 kvm.
Liten avvikelse
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

3 200 kr

3 200 kr

6 500 kr

3 200 kr

A 1.13

Utanför planlagt område

3 200 kr

-

A 1.14

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

6 500 kr

-

8 900 kr

-

A 1.15
A 1.16
A 1.17

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan
tekniskt samråd > 25 kvm.

Liten avvikelse

T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

6 800 kr

6 800 kr

10 100 kr

6 800 kr

A 1.18

Utanför planlagt område

6 800 kr

-

A 1.19

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

10 100 kr

-

12 500 kr

-

11 400 kr

22 800 kr

Liten avvikelse

14 700 kr

22 800 kr

A 1.23

Utanför planlagt område

11 400 kr

-

A 1.24

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

14 700 kr

-

17 100 kr

-

A 1.20
A 1.21
A 1.22

Nybyggnad av komplementbyggnad, med
tekniskt samråd.
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

A 1.25
Tillbyggnad
A 1.26

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.

Planenligt

A 1.27

T ex mindre tillbyggnader (ändring av en- och
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens
volym) som tillbyggnad av garage och förråd.

Liten avvikelse

A 1.28

Utanför planlagt område
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6 800 kr

6 800 kr

10 100 kr

6 800 kr

6 800 kr

-

A 1.29

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

A 1.30
A 1.31

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.

A 1.32

T ex mindre tillbyggnader (ändring av komplementbyggnader
som innebär en ökning av byggnadens volym) som tillbyggnad av
garage och förråd.

A 1.33
A 1.34
A 1.35
A 1.36
A 1.37
A 1.38

Tillbyggnad, med tekniskt samråd.
T ex större tillbyggnader (ändring av en- och
tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens
volym) där en kontrollansvarig krävs, t ex tillbyggnad i två plan
och badrum.

A 1.39
A 1.40
A 1.41

Enkel tillbyggnad, utan tekniskt samråd.

A 1.42

Mindre tillbyggnader som innebär en ökning av byggnadens
volym med upp till 15 kvm. Gäller även t ex tillbyggnad av
uterum/skärmtak.

A 1.43
A 1.44
A 1.45

10 100 kr

-

12 500 kr

-

3 200 kr

3 200 kr

Liten avvikelse

6 500 kr

3 200 kr

Utanför planlagt område

3 200 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

6 500 kr

-

8 900 kr

-

11 900 kr

23 800 kr

Liten avvikelse

15 200 kr

23 800 kr

Utanför planlagt område

11 900 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

15 200 kr

-

17 600 kr

-

3 200 kr

3 200 kr

Liten avvikelse

6 500 kr

3 200 kr

Utanför planlagt område

3 200 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

6 500 kr

-

8 900 kr

-

Planenligt

4 600 kr

4 600 kr

Liten avvikelse

7 900 kr

4 600 kr

Utanför planlagt område

4 600 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

7 900 kr

-

10 300 kr

-

9 100 kr

9 100 kr

Liten avvikelse

12 400 kr

9 100 kr

Ändring
A 1.46
A 1.47
A 1.48

Ändring, utan tekniskt samråd, som avses i
9 kap 2 § 3:e stycket PBL.
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från
bostad till kontor, frisör eller hunddagis.

A 1.49
A 1.50
A 1.51
A 1.52
A 1.53

Ändring, med tekniskt samråd, som avses i
9 kap 2 § 3:e stycket PBL.
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från
bostad till kontor, frisör eller hunddagis där kontrollansvarig
behövs.

Utanför planlagt område

A 1.54
A 1.55
A 1.56
A 1.57
A 1.58
A 1.59
A 1.60

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c)
PBL, utan tekniskt samråd.
T ex mindre fasadändringar som insättning av fönster och dörr,
samt byte av kulört eller fasadmaterial.

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c)
PBL, med tekniskt samråd.
T ex där fasadändringen påverkar den bärande konstruktionen.

9 100 kr

-

12 400 kr

-

14 800 kr

-

1 200 kr

-

Liten avvikelse

1 800 kr

-

Planenligt

4 600 kr

-

Liten avvikelse

7 900 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt
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A2 – Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller
tvåbostadshus eller komplementbyggnader
A2

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader
Ärendetyp
Nybyggnad

A 2.1
A 2.2

Avgift

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd.

Planenligt
Liten avvikelse

T ex sophus, cykelrum, förråd och carport mm.

A 2.3

Utanför planlagt område

A 2.4

Planavgift

7 900 kr

15 800 kr

11 200 kr

15 800 kr

7 900 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

11 200 kr

-

13 600 kr

-

23 700 kr

47 400 kr

Liten avvikelse

27 000 kr

47 400 kr

A 2.8

Utanför planlagt område

23 700 kr

-

A 2.9

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

27 000 kr

-

29 400 kr

-

20 500 kr

41 000 kr
41 000 kr

A 2.5
A 2.6
A 2.7

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd.
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

A 2.10
A 2.11
A 2.12

Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA)
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

Liten avvikelse

23 800 kr

A 2.13

Utanför planlagt område

20 500 kr

-

A 2.14

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

23 800 kr

-

26 200 kr

-

31 800 kr

63 600 kr

Liten avvikelse

35 100 kr

63 600 kr

A 2.18

Utanför planlagt område

31 800 kr

-

A 2.19

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

35 100 kr

-

37 500 kr

-

54 600 kr

109 200 kr

Liten avvikelse

57 900 kr

109 200 kr

A 2.23

Utanför planlagt område

54 600 kr

-

A 2.24

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

57 900 kr

-

60 300 kr

-

91 000 kr

182 000 kr

Liten avvikelse

94 300 kr

182 000 kr

A 2.28

Utanför planlagt område

91 000 kr

-

A 2.29

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

94 300 kr

-

96 700 kr

-

A 2.15
A 2.16
A 2.17

Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA)
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

A 2.20
A 2.21
A 2.22

Nybyggnad 1001-2500 kvm (BTA+OPA)
Tex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

A 2.25
A 2.26
A 2.27

Nybyggnad ≥ 2501 kvm (BTA+OPA)
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

A 2.30
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Tillbyggnad
A 2.31
A 2.32
A 2.33

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd.
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder

mm.

A 2.34
A 2.35
A 2.36
A 2.37
A 2.38

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd.

T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

A 2.39
A 2.40
A 2.41
A 2.42
A 2.43

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd.
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder
mm.

A 2.44
A 2.45
A 2.46
A 2.47
A 2.48

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd.
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

A 2.49
A 2.50
A 2.51
A 2.52
A 2.53

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) utan
tekniskt samråd.
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder
mm.

A 2.54
A 2.55
A 2.56
A 2.57
A 2.58

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd.
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

A 2.59

Planenligt

4 100 kr

4 100 kr

Liten avvikelse

7 400 kr

4 100 kr

Utanför planlagt område

4 100 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

7 400 kr

-

9 800 kr

-

Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

7 800 kr

7 800 kr

11 100 kr

7 800 kr

7 800 kr

-

11 100 kr

-

13 500 kr

-

6 000 kr

12 000 kr

Liten avvikelse

9 300 kr

12 000 kr

Utanför planlagt område

6 000 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

9 300 kr

-

11 700 kr

-

9 600 kr

19 200 kr

Liten avvikelse

12 900 kr

19 200 kr

Utanför planlagt område

9 600 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

12 900 kr

-

15 300 kr

-

9 600 kr

19 200 kr

Liten avvikelse

11 400 kr

19 200 kr

Utanför planlagt område

9 600 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

11 400 kr

-

15 300 kr

-

12 300 kr

24 600 kr

Liten avvikelse

15 600 kr

24 600 kr

Utanför planlagt område

12 300 kr

-

15 600 kr

-

18 000 kr

-

18 200 kr

36 400 kr
36 400 kr

A 2.61

Tillbyggnad ≥ 1201 kvm (BTA+OPA)

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

A 2.62

T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder
mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

Liten avvikelse

21 500 kr

A 2.63

Utanför planlagt område

18 200 kr

-

A 2.64

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

21 500 kr

-

23 900 kr

-

A 2.60

A 2.65
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Ändring
A 2.66
A 2.67

A 2.68
A 2.69
A 2.70
A 2.71
A 2.72
A 2.73
A 2.74
A 2.75
A 2.76
A 2.77
A 2.78
A 2.79
A 2.80
A 2.81
A 2.82
A 2.83
A 2.84
A 2.85
A 2.86
A 2.87
A 2.88
A 2.89

A 2.90
A 2.91
A 2.92

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c)
PBL, utan tekniskt samråd.

Planenligt

1 200 kr

-

Liten avvikelse

4 500 kr

-

Planenligt

2 400 kr

-

Liten avvikelse

5 700 kr

-

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 Planenligt
a-b) PBL, utan tekniskt samråd.
Liten avvikelse
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från

4 500 kr

4 500 kr

7 800 kr

4 500 kr

T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av
takmaterial, insättning av fönster och dörr mm.

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c)
PBL, med tekniskt samråd.
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av
takmaterial, insättning av fönster och dörr mm.

bostad till kontor eller handel etc.

Utanför planlagt område

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 Planenligt
a-b) PBL, med tekniskt samråd.
Liten avvikelse
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt från
bostad till kontor eller handel etc. där kontrollansvarig behövs.

Utanför planlagt område

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 Planenligt
a-b) PBL, utan tekniskt samråd.
Liten avvikelse
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt till
bostad från kontor eller handel etc.

Utanför planlagt område

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 Planenligt
a-b) PBL, med tekniskt samråd.
Liten avvikelse
T ex ändrad användning av byggnadens användningssätt till
bostad från kontor eller handel etc. där kontrollansvarig behövs.

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Stora enkla byggnader
Stora enkla byggnader, exempelvis
byggnader som lagertält eller lagerlokaler 050 kvm.

A 2.93
A 2.94
A 2.95
A 2.96

Utanför planlagt område

Stora enkla byggnader, exempelvis
byggnader som lagertält eller lagerlokaler

4 500 kr

-

7 800 kr

-

10 200 kr

-

8 100 kr

8 100 kr

11 400 kr

8 100 kr

8 100 kr

-

11 400 kr

-

13 800 kr

-

9 100 kr

9 100 kr

12 400 kr

9 100 kr

9 100 kr

-

12 400 kr

-

14 800 kr

-

13 600 kr

13 600 kr

16 900 kr

13 600 kr

13 600 kr

-

16 900 kr

-

19 300 kr

-

Planenligt

4 500 kr

9 000 kr

Liten avvikelse

7 800 kr

9 000 kr

Utanför planlagt område

4 500 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

7 800 kr

-

10 200 kr

-

6 800 kr

13 600 kr

Liten avvikelse

10 100 kr

13 600 kr
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A 2.97

51-100 kvm.

Utanför planlagt område

A 2.98
A 2.99
A 2.100
A 2.101
A 2.102

Stora enkla byggnader, exempelvis
byggnader som lagertält eller lagerlokaler
101-500 kvm.

A 2.104

A 2.106
A 2.107

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

10 100 kr

-

12 500 kr

-

9 100 kr

18 200 kr

Liten avvikelse

12 400 kr

18 200 kr

Utanför planlagt område

A 2.103

A 2.105

6 800 kr

Stora enkla byggnader, exempelvis
byggnader som lagertält eller lagerlokaler
≥ 501 kvm.

A 2.108
A 2.109

9 100 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning
Planenligt

12 400 kr

-

14 800 kr

-

12 500 kr

25 000 kr

Liten avvikelse

15 800 kr

25 000 kr

Utanför planlagt område

12 500 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

15 800 kr

-

18 200 kr

-

A3 – Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
A3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Ärendetyp
A 3.1

Avgift

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med
liten omgivningspåverkan.

Planavgift

1 200 kr

-

T ex fasadskylt i ett mindre utsatt läge. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.

A 3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med
stor omgivningspåverkan.

5 000 kr

-

A 3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller
ljusanordningar.

500 kr

-

A4 – Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än
byggnader, del 1
A4

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Ärendetyp

Avgift

A 4.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och
golfbanor.

A 4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av Timdebitering: debiteras med
upplag och materialgårdar.
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.
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Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
upplag upp till 100 kvm.

2 200 kr

A 4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra
olyckshändelser.

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radioeller telemaster eller torn.

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
vindkraftverk.

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
begravningsplatser.

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A5 – Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än
byggnader, del 2
A5

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och
plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Ärendetyp

A 5.1
A 5.2
A 5.3
A 5.4
A 5.5
A 5.6
A 5.7
A 5.8

Avgift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
utan tekniskt samråd.

Planenligt

2 400 kr

2 400 kr

Liten avvikelse

5 700 kr

2 400 kr

Utanför planlagt område

2 400 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
med tekniskt samråd.

Planenligt

6 900 kr

6 900 kr

10 200 kr

6 900 kr

Utanför planlagt område

6 900 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkering.

0- 500 kvm

3 200 kr

6 400 kr

501-1000 kvm

6 500 kr

6 400 kr

≤ 1001 kvm

3 200 kr

Planenligt

3 800 kr

7 600 kr

Liten avvikelse

7 100 kr

7 600 kr

Utanför planlagt område

3 800 kr

-

Enkel
lokaliseringsprövning
Fullständig
lokaliseringsprövning

7 100 kr

-

9 500 kr

-

Liten avvikelse

A 5.9
A 5.10
A 5.11
A 5.12

Planavgift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av
transformatorstation.

-

-

-

A 5.13

Nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov.

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 5.14

Liten ändring av lov.

Timdebitering: debiteras med
minst 2 timmar plus nedlagd
handläggningstid.
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A6 – Anmälningspliktiga åtgärder
A6

Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp

Avgift

A 6.1

Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd.

2 500 kr

A 6.2

Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd.

7 500 kr

A 6.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd.

3 600 kr

Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver anmälan.

A 6.4

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd.

8 600 kr

Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen men kräver anmälan.

A 6.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd.

1 200 kr

A 6.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd.

6 200 kr

A 6.7

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd.

1 200 kr

A 6.8

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd.

6 200 kr

A 6.9

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt
samråd, vid installation utöver den första debiteras 50 % per eldstad av
avgiften.

1 200 kr

A 6.10

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt
samråd.

6 200 kr

A 6.11

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan
tekniskt samråd.

2 500 kr

A 6.12

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med
tekniskt samråd.

7 500 kr

A 6.13

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd.

2 500 kr

A 6.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd.

7 500 kr

A 6.15

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
utan tekniskt samråd.

2 500 kr

A 6.16

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
med tekniskt samråd.

7 500 kr

A 6.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap.
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande
äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd.

450 kr

A 6.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap.
16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande
äldre föreskrifter, med tekniskt samråd.

5 450 kr

A 6.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt
samråd.

4 500 kr

15
241

A 6.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt
samråd.

9 500 kr

Attefall
A 6.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i
9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.

2 400 kr

T ex Attefallshus utan bostad, uterum, garage eller förråd mm.

A 6.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i
9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.

7 400 kr

Attefallshus med högre komplexitet.

A 6.23

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.

4 500 kr

Attefallsbostadshus

A 6.24

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.

9 500 kr

Attefallsbostadshus

A 6.25

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st.
1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.

2 400 kr

Attefallstillbyggnader 15 kvm.

A 6.26

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st.
1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.

7 400 kr

Attefallstillbyggnader 15 kvm.

A 6.27

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.

1 200 kr

A 6.28

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.

6 200 kr

A 6.29

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9
kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.

4 500 kr

A 6.30

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i
9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.

9 500 kr

A7 – Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
A7

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp

Avgift

A 7.1

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd.

3 200 kr

A 7.2

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd.

8 200 kr

A8 – Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver
rivningslov
A8

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Ärendetyp

Avgift

A 8.1

Rivning av enkel byggnad eller enkel tillbyggnad.

1 500 kr

A 8.2

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd.

3 000 kr

A 8.3

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd.

8 000 kr
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A9 – Förhandsbesked
A9

Förhandsbesked
Ärendetyp

A 9.1

Avgift

Förhandsbesked

A 9.2

Innanför planlagt område

7 700 kr

Utanför planlagt område

9 100 kr

A10 – Villkorsbesked
A 10

Villkorsbesked
Ärendetyp

A 10.1

Avgift
Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme.

Villkorsbesked

A11 – Ingripandebesked
A 11

Ingripandebesked
Ärendetyp

A 11.1

Avgift
Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme.

Ingripandebesked

A12 – Extra arbetsplatsbesök
A 12

Extra arbetsplatsbesök
Ärendetyp

A 12.1

Avgift
Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme.

Extra arbetsplatsbesök

A13 – Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilla lov)
A 13

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp

Avgift

A 13.1

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande
åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller.

50 % av avgiften i
enighet med
tillämplig tabell.

A 13.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande
åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller.

Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme.
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A14 – Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
A 14

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp

A 14.1

Avgift

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme.

A15 – Avslag
A 15

Avslag
Ärendetyp

A 15.1

Avgift
Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattningen
för tillämplig
ärendetyp.

Avslag

A16 – Avskrivning
A 16

Avskrivning
Ärendetyp

A 16.1

Avgift
Om avgift tas ut
debiteras med
minst 1 timme plus
nedlagd
handläggningstid.

Avskrivning

A17 – Avvisning
A 17

Avvisning
Ärendetyp

A 17.1

Avgift
Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattningen
för tillämplig
ärendetyp.

Avvisning

A18 – Planbesked
A 18

Planbesked
Ärendetyp

A 18.1

Avgift

Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas
enligt standardutförande.
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9 600 kr

A 18.2

Planbesked, negativt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas
enligt standardutförande.

A 18.3

Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedriva
enligt utökat förfarande.

A 18.4

Planbesked, negativt.

80 % av A18.1
15 300 kr
80 % av A18.3

Avgiftstabell B – Kart- och mättaxa samt utstakning mm.
Tabellen nedan visar avgifter för uppdrag enligt kart- och mättaxa samt utstakning
mm. Om uppdraget som utförs är en del av kommunens myndighetsutövning
tillkommer inte moms på avgifterna, dvs om uppdragen inte kan hänföras till
myndighetsutövning tillkommer lagstadgad moms på de avgifter som anges nedan.
B1 – Nybyggnadskarta
B1

Nybyggnadskarta
Moms tas ej ut på avgift gällande nybyggnadskarta
Ärendetyp

Avgift

I normal nybyggnadskarta ingår följande information: fastighetsindelning, rättigheter,
byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, vattendrag, markhöjder, arbetsfix,
murar, staket, fornminnen och detaljer som i övrigt kan påverka byggytan. Gällande
detaljplaner och bestämmelser har tolkats in tillsammans med uppgifter om
infrastruktur för va-ledningar och fjärrvärme. Den förenklade nybyggnadskartan
innehåller samma information som ovan förutom markhöjder och ledningar.
Avgiften för förenklad nybyggnadskarta är 2/3 av kostnaden för normal
nybyggnads-karta.
B 1.1
Normal
Nybyggnadskarta för alla en- och
nybyggnadskarta
tvåbostadshus oavsett fastighetens yta (ej
gruppbyggda en- och tvåbostadshus).
B 1.2
Förenklad
nybyggnadskarta

B 1.3

Normal
nybyggnadskarta
Förenklad
nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta
< 2000 kvm tomtarea.

B 1.4

B 1.5

Nybyggnadskarta
2000- 10 000 kvm tomtarea.

B 1.6

B 1.7

Nybyggnadskarta
> 10 000 kvm tomtarea.
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6 800 kr
4 533 kr

6 800 kr
4 533 kr

Normal
nybyggnadskarta
Förenklad
nybyggnadskarta

11 400 kr

Normal
nybyggnadskarta

20 500 kr

7 600 kr

B 1.8

Förenklad
nybyggnadskarta

13 666 kr.

B 1.9

Om en befintlig nybyggnadskarta finns, men denna kräver mindre
omfattande uppdatering kan en reviderad nybyggnadskarta upprättas.

Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme.

B 1.10

Kontroll eller uppdatering av nybyggnadskarta.

Timdebitering för
varje påbörjad
arbetstimme.

B2 – Primärkarta
B2

Primärkarta
Ärendetyp

Avgift

Primärkartan är en detaljerad karta som visar fastighetsindelning och anläggningar på
marken, främst inom kommunens tätorter. Kartan innehåller höjdkurvor, byggnader,
vägkanter, häckar, staket, vattendrag med mera. Primärkartan används som ett
utgångsmaterial för upprättande av bland annat grundkartor och nybyggnadskartor.
Som underlag för arbetet att ta fram en detaljplan ska, om det inte är uppenbarat
onödigt, upprättas en grundkarta. Grundkartan ska innehålla den information om
fastighetsförhållandena med gränser och byggnader och den övriga information om
planområdet som har betydelse för hur detaljplanen utformas och genomförs.

B 2.1
B 2.2

Primärkarta
Vid uppdrag gällande primärkarta eller grundkarta tillkommer 6 % moms på
den avgift som anges i tabell nedan.
Tillfälliga nyttjare, per hektar.
Enstaka fastighet för privat bruk, utskrift, pdf/dwg, A4/A3.

1 500 kr
150 kr

Inmätning av annat
B 2.3

Inmätning av annat än det som normalt ingår i grundkartan.

Timdebitering
för
varje
påbörjad
arbetstimme.

Uppdatering
B 2.4

Uppdatering av grundkartan.

B 2.5

Upprättande av grundkarta.

Timdebitering
för
varje
påbörjad
arbetstimme.
Timdebitering
för
varje
påbörjad
arbetstimme.

B3 – Fastighetsförteckning
B3

Fastighetsförteckning
Moms tas ej ut på avgift gällande fastighetsförteckning.
Ärendetyp

B 3.1

Avgift
Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme.

Fastighetsförteckning
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Uppdatering
B 3.2

Timdebitering
för
varje
påbörjad
arbetstimme.

Uppdatering av fastighetsförteckning.

B4 – Mätning
B4

Mätning
Vid mätuppdrag tillkommer 25 % moms på den avgift som anges i tabell
nedan.
Ärendetyp

Avgift

Till bygglovsansökan eller anmälan behöver det, i de flesta fall, finnas en situationsplan
eller en nybyggnadskarta med den planerade åtgärden inritad. På situationsplanen är
det lämpligt att byggnadens eller anläggningens yttermått, höjdläge och avstånd till
gränser framgår. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks
ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna
på tomten.
Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är
placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan
och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.
B 4.1

Grovutstakning, 1-6 punkter.

2 300 kr

B 4.2

Grovutstakning, 7-15 punkter.

4 600 kr

B 4.3

Grovutstakning, > 15 punkter.

7 000 kr

B 4.4

Lägeskontroll

B 4.5

Annat mätuppdrag

B 4.6

Gränsutvisning

Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme
Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme
Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Allmänna regler om kommunala avgifter
Regler i kommunallagen
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 §
kommunallagen (2017:725) som har följande lydelse:
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”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som de
är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det
följer av lag eller annan författning.”
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den
kommunallagsreglerade sektorn. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller
en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter”
som tillhandahålls inom ramen för obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.
79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet inom PBL:s tillämpningsområde, och för uppdragsverksamhet
inom anknytande tillämpningsområden. Andra stycket innebär att avgifter för
tjänster/nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla bara får tas ut om
det är särskilt föreskrivet. Möjlighet för byggnadsnämnden att ta ut ersättning för de
tjänster och nyttigheter som nämnden är skyldig att tillhandahålla enligt plan- och
bygglagen ges i 12 kap. 8 § PBL (se nedan under ”Regler i PBL”).
Självkostnadsprincipen
Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet enligt 2
kap. 6 § kommunallagen:
” Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de
tillhandahåller.”
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
självkostnadsprincipen.
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet
med verksamheten inte får vara att ge vinst. Det innebär inte att avgifterna aldrig får
överstiga kostnaderna. Det totala avgiftsuttaget får dock inte under en längre tid
överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Dalman m.fl. –
Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2011 s. 499).
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel
på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och
utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader,
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av
kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med
(se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).
I PBL har självkostnadsprincipen fått en egen reglering. Enligt 12 kap. 10 § PBL får
en avgift enligt 12 kap. 8-9 § inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Det innebär att de
olika typerna av åtgärder som kommunen tar ut avgift för, var och en för sig utgör
ett eget självkostnadsområde. Lagtexten ger dock ingen vägledning i fråga om hur
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långt uppdelningen på olika åtgärdstyper bör drivas när de genomsnittliga
kostnaderna ska beräknas. Vägledande rättspraxis saknas.
En kommuns eventuella uppdragsverksamhet i anslutning till plan- och bygglagen
och övrig byggnadslagstiftning bör betraktas som en självständig verksamhet i
självkostnadshänseende eftersom den inte grundas på PBL:s bestämmelser.
Likställighetsprincipen
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas
storlek i det enskilda fallet ska bestämmas, eller annorlunda uttryckt, hur de totala
kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för
avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k.
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § kommunallagen.
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om
det inte finns sakliga skäl för något annat”.
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper
av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge
ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av
fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning.
Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet.
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till
kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även
schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Dalman m.fl. a.a. s. 75).
Retroaktivitetsförbudet
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I
rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala
avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap.
4 § kommunallagen:
”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande
kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns
synnerliga skäl för det”.
Regler i PBL
För byggnadsnämndens ansvarsområde finns särskilda föreskrifter i 12 kap. 8 § i
plan- och bygglagen (2010:900). Där anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter
för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

beslut om lov,
tekniska samråd och slutsamråd,
arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
upprättande av nybyggnadskartor,
framställning av arkivbeständiga handlingar,
expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §, och
andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Byggnadsnämnden får också enligt 12 kap. 9 § ta ut en planavgift för att täcka
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser (även
program) om:
1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för
annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift
meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och
2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelserna.
Slutligen anges i 12 kap. 10 § att grunden för hur avgifterna ska beräknas ska anges
i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Som nämnts ovan anges i samma
bestämmelse att avgiften inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.
Byggnadsnämndens obligatoriska rådgivningsverksamhet och allmänna
övervakningsverksamhet ska vara skattefinansierad. Något lagstöd för att ta ut
avgift för sådan verksamhet finns inte.

Administrativa rutiner
Kommunfullmäktiges beslut om taxa
Av ordalydelsen i 12 kap. 10 § PBL framgår att grunderna för hur avgifterna ska
beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Det
innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Det bör
framhållas att stöd i taxan krävs för att avgifter ska kunna tas ut för prövning enligt
PBL. Kommunfullmäktige kan dock delegera beslutanderätten till kommunstyrelsen
eller annan kommunal nämnd att anpassa taxan med hänsyn till prisutvecklingen.
Detta måste klart framgå av kommunfullmäktiges beslut till vilken nämnd och på
vilka villkor delegering sker. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss
prövning innebär det att den verksamheten ska skattefinansieras.
Överklagande av beslut om taxa
Kommunfullmäktiges beslut om taxan (eller, efter delegation, kommunal nämnds
beslut om indexuppräkning av taxan) kan överklagas enligt reglerna om
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laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då
protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Det bör observeras att kommunens beslut om taxan som regel inte behöver vinna
laga kraft innan den börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden
Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän
Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de
kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om avgift kan fattas
av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Om
beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras ligger beslutanderätten kvar hos
den ansvariga kommunala nämnden. Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta
beslut om avgifter bör delegeras till tjänstemännen. Det är då viktigt att
delegationsordningen anpassas till gällande regler.
I de fall avgiften framgår direkt av taxan är det mycket som talar för att
avgiftsdebiteringen utgör ren verkställighet. Något särskilt avgiftsbeslut skulle med
detta synsätt inte behöva fattas, utan det skulle räcka att en räkning på avgiften
skickas till den som begärt åtgärden. Påförandet av avgift kan dock innehålla sådana
självständiga bedömningar som gör att debiteringen inte bör betraktas som ren
verkställighet – det gäller t.ex. nedlagd tid på ett ärende eller beaktande av skäl för
jämkning av avgift. I sådana fall bör ett formellt beslut om avgiften fattas, liksom i
de fall sökanden begär det, så att denne får möjlighet att överklaga beslutet.
PBL ger inte utrymme för ”ändring av lov”. En lovpliktig åtgärd ska utföras i
enlighet med beviljat lov. En ansökan om t.ex. ändrad fönstersättning kräver att
ansökan handläggs som en ansökan om ett nytt lov. Ärendet kan sannolikt
handläggas förhållandevis snabbt eftersom en liknande prövning nyligen har gjorts.
Byggnadsnämnden ges därför möjlighet att reducera avgiften i sådana fall.
Kommunicering
Frågan om kommunicering regleras i 25 § första stycket förvaltningslagen
(2017:900).
Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part
har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än
honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser
myndighetsutövning mot någon enskild.
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Här kan observeras att det endast är uppgifter eller sakförhållanden som har
betydelse för bedömningen av vilken avgift som ska bestämmas som behöver
kommuniceras. Dessutom gäller kravet på kommunicering endast sådana uppgifter
som har tillförts ärendet av myndigheten eller någon annan än sökanden. I vissa fall
får ett ärende avgöras utan kommunicering, bl.a. om uppgiften saknar betydelse
eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga (25 § första
stycket andra meningen förvaltningslagen).
Enligt vår uppfattning bör det inför ett avgiftsbeslut normalt inte krävas någon
särskild kommunicering av beslutsunderlaget, främst av det skälet att de uppgifter
som läggs till grund för beslutet har tillförts ärendet av sökanden själv. Nämndens
uppfattning om avgiftens storlek behöver inte kommuniceras.
Om timdebitering tillämpas, tillförs uppgift om nedlagd handläggningstid ärendet av
nämnden själv. Så länge timdebiteringen håller sig inom ”normala” ramar bör det
inte krävas att nämnden kommunicerar sökanden om den beräknade tidsåtgången.
Om avgiften avser ett större antal timmar, eller om den avviker från vad som är
normalt förekommande för en viss typ av ärenden bör myndigheten däremot
underrätta sökanden om det antal timmar nämnden lagt ner på ärendet. Sökanden
kan i sådana fall eventuellt ha synpunkter på rimligheten av nedlagd tid.
Det finns givetvis inte något som hindrar nämnden att kommunicera beslutsunderlag
eller förslag till beslut för yttrande till sökanden.
Om kommunicering sker bestämmer myndigheten om underrättelsen ska ske
muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på annat sätt. Muntlig
kommunicering dokumenteras t.ex. genom dagboksanteckningar.
När kommunicering sker bör den tid inom vilken sökanden har tillfälle att yttra sig
bestämmas. Tidsfristen bör bestämmas så att det ges skäligt rådrum för sökanden att
yttra sig. Någon påföljd för att sökanden underlåter att yttra sig bör inte sättas ut.
Avgiftsbeslutets innehåll
Av ett beslut om avgift bör det framgå:
•
•
•
•
•
•

hur stor avgiften är
med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats
hur betalning ska ske
när betalning ska ske
hur avgiftsbeslutet kan överklagas
att mervärdeskatt inte utgår på avgift som avser myndighetsutövning

Mervärdesskatt
Enligt 4 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, utgår inte mervärdesskatt
bl.a. på verksamhet som bedrivs av en kommun och som ingår som ett led i
myndighetsutövning.
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Definitioner
Begrepp
Bruttoarea (BTA)

Byggnadsarea (BYA)

Byggherre

Byggnad

Kontrollansvarig

Lokaliseringsprövning

Nybyggnad
Ombyggnad
Småhus
Tekniskt samråd

Tillbyggnad
Utstakning

Ändring av byggnad
Öppenarea (OPA)

Definition
Bruttoarean utgörs av den sammanlagda arean av mätvärda delar
av våningsplan. Väggar, trappor och inredningsenheter som
köksskåp, garderober osv räknas in i bruttoarean.
Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragar
byggnadsdelar utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Det är
ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas.
Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren
behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk
person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en
kommun eller en annan myndighet.
En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar
och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under
mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är
avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i
den.
Den kontrollansvarige ska vara till byggherrens hjälp och se till att
kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för
åtgärderna följs.
Den kontrollansvarige ska ha den kunskap, erfarenhet och
lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste
kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat
certifieringsorgan.
En bedömning om platsen är lämplig att bebygga med det som
ansökan gäller. Beroende på vad ansökan gäller kan det krävas
platsbesök, remissutskick och utskick till berörda
grannar/sakägare.
Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd
byggnad till en ny plats.
Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Bostadshus för permanent- eller fritidsboende med högst 2
bostäder.
Ett möte på kommunhuset där byggnadsinspektör, kontrollansvarig
och byggherre bör närvara. Då går man bland annat igenom hur
arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och
de tekniska handlingarna.
Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens
volym.
Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär
att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning
märks ut på marken.
En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.
Mätvärd area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och
som omsluts av helt eller delvis öppna sidor, dock mer öppna än
slutna sidor eller enklare uttryckt del av byggnad som inte omsluts
av väggar.
I öppenarea inräknas balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal,
taktäckt uteplats, öppet garage och liknande.
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Kommunnamn
Datum
Upprättad av
Handläggningskostnad
per timme för lov,
anmälan mm
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Tabell nr Rubrik
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16
A 17
A 18
A 19
A 20
A 21

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader
Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Bygglov och tekniskt kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Anmälningspliktiga åtgärder
Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Förhandsbesked
Villkorsbesked
Ingripandebesked
Extra arbetsplatsbesök
Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Avslag
Avskrivning
Avvisning
Planbesked
#N/A
#N/A
#N/A
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Länk till
taxetabell
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Länk till
tidsuppskattning
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

A Plan- och bygglovtaxa samt anmälan mm.
A1

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp
Nybyggnad
A 1.2 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

Avgift

Planavgift

Planenligt

23 700 kr

47 400 kr

Liten avvikelse

27 000 kr

47 400 kr

Utanför planlagt område

23 700 kr

A 1.4

Enkel
lokaliseringsprövning

27 000 kr

A 1.5

Fullständig
lokaliseringsprövning

29 400 kr

Planenligt

18 700 kr

37 400 kr

Liten avvikelse

22 000 kr

37 400 kr

Utanför planlagt område

18 700 kr

A 1.10

Enkel
lokaliseringsprövning

22 000 kr

A 1.11

Fullständig
lokaliseringsprövning

24 400 kr

A 1.3
A 1.3

A 1.7
A 1.8
A 1.9

A 1.12
A 1.13
A 1.14
A 1.15

I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage,
carportar, förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även
anmälningspliktiga åtgärder, t ex eldstad, förutsatt att de ingår i samma
ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.

Nybbyggnad av ett fritidshus, upp till 100 kvm,
med högst två bostäder
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage,
carportar, förråd samt rivning mm. Detsamma gäller även
anmälningspliktiga åtgärder, t ex eldstad, förutsatt att de ingår i samma
ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan
tekniskt samråd ≤ 25 kvm
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

A 1.16
A 1.17
A 1.18
A 1.19

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan
tekniskt samråd > 25
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

Planenligt

3 200 kr

3 200 kr

Liten avvikelse

6 500 kr

3 200 kr

Utanför planlagt område
Enkel
lokaliseringsprövning

3 200 kr
6 500 kr

Fullständig
lokaliseringsprövning

8 900 kr

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

6 800 kr

6 800 kr

10 100 kr

6 800 kr

6 800 kr

A 1.20

Enkel
lokaliseringsprövning

10 100 kr

A 1.21

Fullständig
lokaliseringsprövning

12 500 kr

Planenligt

11 400 kr

22 800 kr

Liten avvikelse

14 700 kr

22 800 kr

Utanför planlagt område

11 400 kr

A 1.20

Enkel
lokaliseringsprövning

14 700 kr

A 1.21

Fullständig
lokaliseringsprövning

17 100 kr

A 1.22
A 1.23
A 1.24

Nybyggnad av komplementbyggnad, med
tekniskt samråd
T ex mindre garage, förråd, gästhus och båthus.

Tillbyggnad
A 1.28
A 1.29
A 1.30

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Planenligt

T ex mindre tillbyggnader (ändring av en- och tvåbostadshus/fritidshus
som innebär en ökning av byggnadens volym) som tillbyggnad av
garage och förråd.

Liten avvikelse
Utanför planlagt område

6 800 kr

6 800 kr

10 100 kr

6 800 kr

6 800 kr

A 1.31

Enkel
lokaliseringsprövning

10 100 kr

A 1.32

Fullständig
lokaliseringsprövning

12 500 kr
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A 1.33
A 1.34
A 1.35

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd
T ex mindre tillbyggnader (ändring av komplementbyggnader som
innebär en ökning av byggnadens volym) som tillbyggnad av garage och
förråd.

Planenligt

3 200 kr

3 200 kr

Liten avvikelse

6 500 kr

3 200 kr

Utanför planlagt område

3 200 kr

A 1.36

Enkel
lokaliseringsprövning

6 500 kr

A 1.37

Fullständig
lokaliseringsprövning

8 900 kr

A 1.38

Planenligt

11 900 kr

23 800 kr

Liten avvikelse

15 200 kr

23 800 kr

Utanför planlagt område

11 900 kr

A 1.31

Enkel
lokaliseringsprövning

15 200 kr

A 1.32

Fullständig
lokaliseringsprövning

17 600 kr

A 1.39
A 1.40

Tillbyggnad, med tekniskt samråd
T ex större tillbyggnader (ändring av en- och tvåbostadshus/fritidshus
som innebär en ökning av byggnadens volym) där en kontrollansvarig
krävs, t ex tillbyggnad i två plan och badrum.

A 1.43

Enkel tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Planenligt

3 200 kr

3 200 kr

A 1.44

Mindre tillbyggnader som innebär en ökning av byggnadens volym med
upp till 15 kvm. Gäller även t ex tillbygnad av uterum/skärmtak

3 200 kr

Liten avvikelse

6 500 kr

A 1.45

Utanför planlagt område

3 200 kr

A 1.36

Enkel
lokaliseringsprövning

6 500 kr

A 1.37

Fullständig
lokaliseringsprövning

8 900 kr

Planenligt

4 600 kr

4 600 kr

Liten avvikelse

7 900 kr

4 600 kr

Utanför planlagt område

4 600 kr

A 1.42

Enkel
lokaliseringsprövning

7 900 kr

A 1.43

Fullständig
lokaliseringsprövning

10 300 kr

Ändring
A 1.49
A 1.50
A 1.51

A 1.54
A 1.55
A 1.56

Ändring, utan tekniskt samråd, som avses i 9
kap 2 § 3:e stycket PBL
T ex ändrad använding byggnades användningssätt från bostad till
kontor, frisör eller hunddagis.

Ändring, med tekniskt samråd, som avses i 9
kap 2 § 3:e stycket PBL
T ex ändrad användning av byggnades användningssätt från bostad till
kontor, frisör eller hunddagis där kontrollansvarig behövs.

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

9 100 kr

9 100 kr

12 400 kr

9 100 kr

9 100 kr

A 1.47

Enkel
lokaliseringsprövning

12 400 kr

A 1.48

Fullständig
lokaliseringsprövning

14 800 kr

A 1.59
A 1.60
A 1.61
A 1.62
A 1.63
A 1.64

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL,
utan tekniskt samråd
T ex mindre fasadändringr som insättning av fönster och dörr, samt byte
av kulört eller fasadmaterial.

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL,
med tekniskt samråd
T ex där fasadändringen påverkar den bärande konstruktionen.
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Planenligt

1 200 kr

Liten avvikelse

1 800 kr

Planenligt

4 600 kr

Liten avvikelse

7 900 kr

A2

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader

Ärendetyp
Nybyggnad
A 2.2 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
A 2.3 tekniskt samråd
A 2.4

T ex sophus, cykelrum, förråd och carport mm.

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

Avgift

Planavgift

7 900 kr

15 800 kr

11 200 kr

15 800 kr

7 900 kr

A 2.5

Enkel
lokaliseringsprövning

11 200 kr

A 2.6

Fullständig
lokaliseringsprövning

13 600 kr

Planenligt

23 700 kr

47 400 kr

Liten avvikelse

27 000 kr

47 400 kr

Utanför planlagt område

23 700 kr

A 2.10

Enkel
lokaliseringsprövning

27 000 kr

A 2.11

Fullständig
lokaliseringsprövning

29 400 kr

Planenligt

20 500 kr

41 000 kr

Liten avvikelse

23 800 kr

41 000 kr

A 2.14

Utanför planlagt område

20 500 kr

A 2.15

Enkel
lokaliseringsprövning

23 800 kr

A 2.16

Fullständig
lokaliseringsprövning

26 200 kr

Planenligt

31 800 kr

63 600 kr
63 600 kr

A 2.7
A 2.8

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

A 2.9

A 2.12
A 2.13

A 2.17
A 2.18

Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA)
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA)
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

Liten avvikelse

35 100 kr

A 2.19

Utanför planlagt område

31 800 kr

A 2.20

Enkel
lokaliseringsprövning

35 100 kr

A2.21

Fullständig
lokaliseringsprövning

37 500 kr

Planenligt

54 600 kr

109 200 kr

Liten avvikelse

57 900 kr

109 200 kr

A 2.24

Utanför planlagt område

54 600 kr

A 2.25

Enkel
lokaliseringsprövning

57 900 kr

A 2.26

Fullständig
lokaliseringsprövning

60 300 kr

A 2.22
A 2.23

Nybyggnad 1001-2500 kvm (BTA+OPA)
T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.
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A 2.27

Nybyggnad ≥ 2501 kvm (BTA+OPA)

Planenligt

91 000 kr

182 000 kr

Liten avvikelse

94 300 kr

182 000 kr

A 2.29
A 2.30

Utanför planlagt område
Enkel
lokaliseringsprövning

91 000 kr
94 300 kr

A 2.31

Fullständig
lokaliseringsprövning

96 700 kr

A 2.28

A 2.33

T ex kontor, industri, handel, skola och bostäder mm.

Tillbyggnad
Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt
samråd

Planenligt

4 100 kr

4 100 kr

Liten avvikelse

7 400 kr

4 100 kr

Utanför planlagt område

4 100 kr

A 2.36

Enkel
lokaliseringsprövning

7 400 kr

A 2.37

Fullständig
lokaliseringsprövning

9 800 kr

Planenligt

7 800 kr

7 800 kr

11 100 kr

7 800 kr

A 2.34
A 2.35

A 2.38
A 2.39
A 2.40

T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder mm.

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder mm.
Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

Liten avvikelse
Utanför planlagt område

7 800 kr

A 2.41

Enkel
lokaliseringsprövning

11 100 kr

A 2.42

Fullständig
lokaliseringsprövning

13 500 kr

A 2.43
A 2.44
A 2.45

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder mm.

Planenligt

6 000 kr

12 000 kr

Liten avvikelse

9 300 kr

12 000 kr

Utanför planlagt område

6 000 kr

A 2.46

Enkel
lokaliseringsprövning

9 300 kr

A 2.47

Fullständig
lokaliseringsprövning

11 700 kr

A 2.48
A 2.49
A 2.50

Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder mm.
Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

9 600 kr

19 200 kr

12 900 kr

19 200 kr

9 600 kr

A 2.51

Enkel
lokaliseringsprövning

12 900 kr

A 2.52

Fullständig
lokaliseringsprövning

15 300 kr

A 2.53
A 2.54
A 2.55

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) utan
tekniskt samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder mm.

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

9 600 kr

19 200 kr

11 400 kr

19 200 kr

9 600 kr

A 2.56

Enkel
lokaliseringsprövning

11 400 kr

A 2.57

Fullständig
lokaliseringsprövning

15 300 kr

259

A 2.58
A 2.59
A 2.60

Tillbyggnad 101-1200 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel, skola och bostäder mm.
Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

Planenligt

12 300 kr

24 600 kr

Liten avvikelse

15 600 kr

24 600 kr

Utanför planlagt område

12 300 kr

A 2.61

Enkel
lokaliseringsprövning

15 600 kr

A 2.62

Fullständig
lokaliseringsprövning

18 000 kr

A 2.63

Tillbyggnad ≥ 1201 kvm (BTA+OPA)

Planenligt

18 200 kr

36 400 kr

A 2.64

T ex tillbyggnad av kontor, industrin, handel
, skola och bostäder mm. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

Liten avvikelse

21 500 kr

36 400 kr

A 2.65

Utanför planlagt område

18 200 kr

A 2.66

Enkel
lokaliseringsprövning

21 500 kr

A 2.67

Fullständig
lokaliseringsprövning

23 900 kr

Ändring
A 2.69

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c) PBL,
utan tekniskt samråd

Planenligt

1 200 kr

Liten avvikelse

4 500 kr

Planenligt

2 400 kr

Liten avvikelse

5 700 kr

Planenligt

4 500 kr

4 500 kr

Liten avvikelse

7 800 kr

4 500 kr

Utanför planlagt område

4 500 kr

A 2.76

Enkel
lokaliseringsprövning

7 800 kr

A 2.77

Fullständig
lokaliseringsprövning

10 200 kr

A 2.70
A 2.71
A 2.72
A 2.73
A 2.74
A 2.75

A 2.78
A 2.79
A 2.80

T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av takmaterial,
insättning av fönster och dörr mm.

Fasadändring, som avses i 9 kap. 2 § (3 c)
PBL, med tekniskt samråd
T ex fasadändringar i form av byte av fasadmaterial, byte av takmaterial,
insättning av fönster och dörr mm.

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-b)
PBL, utan tekniskt samråd
T ex ändrad använding av byggnadens användningsssätt från bostad till
kontor eller handel etc.

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-b)
PBL, med tekniskt samråd
T ex ändrad använding av byggnadens användningsssätt från bostad till
kontor eller handel etc där kontrollansvarig behövs.

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

8 100 kr

8 100 kr

11 400 kr

8 100 kr

8 100 kr

A 2.81

Enkel
lokaliseringsprövning

11 400 kr

A 2.82

Fullständig
lokaliseringsprövning

13 800 kr

A 2.83
A 2.84
A 2.85

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-b)
PBL, utan tekniskt samråd
T ex ändrad använding av byggnadens användningsssätt till bostad fråm
kontor eller handel etc.

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

9 100 kr

9 100 kr

12 400 kr

9 100 kr

9 100 kr

A 2.86

Enkel
lokaliseringsprövning

12 400 kr

A 2.87

Fullständig
lokaliseringsprövning

14 800 kr
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A 2.88

Planenligt

13 600 kr

13 600 kr

Liten avvikelse

16 900 kr

13 600 kr

Utanför planlagt område

13 600 kr

A 2.91

Enkel
lokaliseringsprövning

16 900 kr

A 2.92

Fullständig
lokaliseringsprövning

19 300 kr

A 2.89
A 2.90

All övrig ändring som avses i 9 kap. 2 § (3 a-b)
PBL, med tekniskt samråd
T ex ändrad använding av byggnadens användningsssätt till bostad från
kontor eller handel etc där kontrollansvarig behövs.

Stora enkla byggnader
A 2.94
A 2.95
A 2.96

Stora enkla byggnader, exempelvis byggnader
som lagertält eller lagerlokaler
0-50 kvm

Planenligt

4 500 kr

9 000 kr

Liten avvikelse

7 800 kr

9 000 kr

Utanför planlagt område

4 500 kr

A 2.96

Enkel
lokaliseringsprövning

7 800 kr

A 2.97

Fullständig
lokaliseringsprövning

10 200 kr

A 2.98
A 2.99
A 2.100

Stora enkla byggnader, exempelvis byggnader
som lagertält eller lagerlokaler
51-100 kvm

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

6 800 kr

13 600 kr

10 100 kr

13 600 kr

6 800 kr

A 2.101

Enkel
lokaliseringsprövning

10 100 kr

A 2.102

Fullständig
lokaliseringsprövning

12 500 kr

A 2.103
A 2.104
A 2.105

Stora enkla byggnader, exempelvis byggnader
som lagertält eller lagerlokaler
101-500 kvm

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

9 100 kr

18 200 kr

12 400 kr

18 200 kr

9 100 kr

A 2.106

Enkel lokaliseringsprövning

12 400 kr

A 2.107

Fullständig
lokaliseringsprövning

14 800 kr

Planenligt

12 500 kr

25 000 kr

Liten avvikelse

15 800 kr

25 000 kr

A 2.108
A 2.109
A 2.110

Stora enkla byggnader, exempelvis byggnader
som lagertält eller lagerlokaler
≥ 501 kvm

Utanför planlagt område

12 500 kr

A 2.111

Enkel lokaliseringsprövning

15 800 kr

A 2.112

Fullständig
lokaliseringsprövning

18 200 kr
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A3

A 3.1

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar
och ljusanordningar
Ärendetyp
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan.

Avgift
1 200 kr

Planavgift

T ex fasadskylt i ett mindre utsatt läge. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.

A 3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan

A 3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

A4

Bygglov och tekniskt kontroll för andra anläggningar än
byggnader, del 1

A 4.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och
golfbanor

Timdebitering:
debiteras med minst 2
timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag
och materialgårdar

Timdebitering:
debiteras med minst 2
timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag
upp till 100 kvm

A 4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälsooch miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra
olyckshändelser

Timdebitering:
debiteras med minst 2
timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller
torn

Timdebitering:
debiteras med minst 2
timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
vindkraftverk

Timdebitering:
debiteras med minst 2
timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
begravningsplatser

Timdebitering:
debiteras med minst 2
timmar plus nedlagd
handläggningstid.

Ärendetyp

5 000 kr
500 kr

Avgift
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2 200 kr

A5

A 5.1
A 5.2
A 5.3
A 5.4
A 5.5
A 5.6
A 5.7
A 5.8

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2
(murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Ärendetyp
Anordnande, inrättande,uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av mur eller plank, utan
tekniskt samråd.

Planenligt

Avgift
2 400 kr

Planavgift
2 400 kr

Liten avvikelse

5 700 kr

2 400 kr

Utanför planlagt område

2 400 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
med teknkniskt samråd.

Planenligt

6 900 kr

6 900 kr

10 200 kr

6 900 kr

Utanför planlagt område

6 900 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkering

0- 500 kvm

3 200 kr

6 400 kr

501-1000 kvm

6 500 kr

6 400 kr

≤ 1001 kvm

3 200 kr

Planenligt

3 800 kr

7 600 kr

Liten avvikelse

7 100 kr

7 600 kr

Utanför planlagt område

3 800 kr

A 5.9
A 5.10
A 5.11

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av transformatorstation

A 5.12
Ordna
numrering

Liten avvikelse

A 2.111

Enkel lokaliseringsprövning

7 100 kr

A 2.112

Fullständig
lokaliseringsprövning

9 500 kr

A 5. 13

Nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov

Timdebitering:
debiteras med minst 2
timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A 5. 14

Liten ändring av lov

Timdebitering:
debiteras med minst 2
timmar plus nedlagd
handläggningstid.

A6

A 6.1
A 6.2
A 6.3

Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp
Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd
Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd

Avgift
2 500 kr
7 500 kr

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd

3 600 kr

Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver anmälan.

A 6.4

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd

8 600 kr

Gäller åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt i detaljplanen med kräver anmälan.

A 6.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas
avsevärt, utan tekniskt samråd

1 200 kr

A 6.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas
avsevärt, med tekniskt samråd

6 200 kr

A 6.7

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

1 200 kr

A 6.8

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

6 200 kr
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Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt
samråd, vid installation utöver den första debiteras 50% per eldstad av
avgiften.
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt
samråd

1 200 kr

A 6.11

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt
samråd

2 500 kr

A 6.12

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt
samråd

7 500 kr

A 6.13

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd.

2 500 kr

A 6.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd.

7 500 kr

A 6.15

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan
tekniskt samråd

2 500 kr

A 6.16

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med
tekniskt samråd

7 500 kr

A 6.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 §
eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre
föreskrifter, utan tekniskt samråd

450 kr

A 6.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 §
eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre
föreskrifter, med tekniskt samråd

5 450 kr

A 6.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

4 500 kr

A 6.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

9 500 kr

A 6.9

A 6.10

6 200 kr

Attefall
A 6.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9
kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

2 400 kr

T ex Attefallshus utan bostad, uterum, garage eller förråd mm.

A 6.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9
kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

7 400 kr

Attefallshus med högre komplexitet.

A 6.23

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9
kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

4 500 kr

Attefallsbostadshus.

A 6.24

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9
kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

9 500 kr

Attefallsbostadshus

A 6.25

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

2 400 kr

Attefallstillbyggnader 15 kvm.

A 6.26

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd
Attefallstillbygnader 15 kvm.
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7 400 kr

A 6.27

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 planoch bygglagen, utan tekniskt samråd

1 200 kr

A 6.28

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 planoch bygglagen, med tekniskt samråd
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9
kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd
Sådan anmälningspliktig
anmälningspliktig inredning
inredning av
av ytterligare
ytterligare en
en bostad
bostad som
som avses
avses ii 9
9
Sådan
kap. 4c
4c §
§ planplan- och
och bygglagen,
bygglagen, med
med tekniskt
tekniskt samråd
samråd
kap.

6 200 kr

A 6.29
A 6.30

A7

4 500 kr
9 500 kr

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9
kap. 4c och
§ planoch bygglagen,
tekniskt samråd åtgärder
Marklov
teknisk
kontrollmed
för marklovpliktiga

A 7.1

Ärendetyp
Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Avgift
3 200 kr

A 7.2

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

8 200 kr

A8

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Avgift
1 500 kr

A 8.2

Ärendetyp
Rivning av enkel byggnad eller enkel tillbyggnad
Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

A 8.3

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

8 000 kr

A 8.1

A9

3 000 kr

Förhandsbesked
Ärendetyp

A 9.1

Avgift

Förhandsbesked

A 9.2

A 10

A 11

Utanför planlagt område

9 100 kr

Avgift
Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme

Villkorsbesked

Ingripandebesked
Ärendetyp

A 11.1

7 700 kr

Villkorsbesked
Ärendetyp

A 10.1

Innanför planlagt område

Avgift
Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme

Ingripandebesked
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A 12

Extra arbetsplatsbesök
Ärendetyp

A 12.1

A 13

A 13.1

Avgift
Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme

Extra arbetsplatsbesök

Lov för åtgärder som inte kräver lov
(frivilliga lov)
Ärendetyp

Avgift

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd 50 % av
avgiften i
finns i någon av taxans övriga tabeller

enighet med
tillämplig tabell

A 13.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd Timdebitering
för varje
inte finns i någon av taxans övriga tabeller
påbörjad
arbetstimme

A 14

A 14.1

A 15

Andra tids- eller kostnadskrävande
åtgärder
Ärendetyp
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme

Avslag
Ärendetyp

A 15.1

Avgift

Avgift
Avgift tas ut
för nedlagt
arbete i
enlighet med
tidsuppskattni
ngen för
tillämplig
ärendetyp. För
ärenden som
bygglovsavgift
en överstiger
2 400 kr är
avgiften 50 %.

Avslag
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A 16

Avskrivning
Ärendetyp

A 16.1

A 17

Avgift
Om avgift tas
ut debiteras
med minst 1
timme plus
nedlagd
handläggnings
tid.

Avskrivning

Avvisning
Ärendetyp

A 17.1

A 18

Avgift
Avgift tas ut
för nedlagt
arbete i
enlighet med
tidsuppsakttni
ngen för
tillämplig
ärendetyp

Avvisning

Planbesked
Ärendetyp

Avgift

A 18.1

Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas enligt
standardutförande.

9 600 kr

A 18.2

Planbesked, negativt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedrivas enligt
standardutförande.

80% av
A18.1

A 18.3

Planbesked, positivt, för åtgärd där planarbetet antas kunna bedriva enligt
utökat förfarande

A 18.4

Planbesked, negativt

15 300 kr
80% av
A18.3
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B

Kart- och mättaxa samt utstakning mm.
Tabellen nedan visar avgifter för uppdrag enligt kart- och mättaxa samt
utstakning mm. Om uppdraget som utförs är en del av kommunens
myndighetsutövning tillkommer inte moms på avgifterna, dvs om uppdragen
inte kan hänföras till myndighetsutövning tillkommer lagstadgad moms på de
avigfter som anges nedan.

B1

Nybyggnadskarta
Moms tas ej ut på avgift gällande nybyggnadskarta
Ärendetyp

Avgift

I normal nybyggnadskarta ingår följande information: fastighetsindelning, rättigheter,
byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, vattendrag, markhöjder, arbetsfix,
murar, staket, fornminnen och detaljer som i övrigt kan påverka byggytan. Gällande
detaljplaner och bestämmelser har tolkats in tillsammans med uppgifter om
infrastruktur för va-ledningar och fjärrvärme. Den förenklade nybyggnadskartan
innehåller samma information som ovan förutom markhöjder och ledningar. Avgiften
för förenklad nybyggnadskarta är 2/3 av kostnaden för normal nybyggnads-karta.
B 1.1

Nybyggnadskarta för alla en- och
tvåbostadshus oavsett fastighetens yta (ej
gruppbyggda en- och tvåbostadshus)

Förenklad
nybyggnadskarta

B 1.2

B 1.3

Nybyggnadskarta
tomtarea

< 2000 kvm

Nybyggnadskarta
tomtarea

2000- 10 000 kvm

Nybyggnadskarta
> 10 000 kvm tomtarea

Normal nybyggnadskarta

Förenklad
nybyggnadskarta

B 1.8

B 1.9

Normal nybyggnadskarta

Förenklad
nybyggnadskarta

B 1.6

B 1.7

Normal nybyggnadskarta

Förenklad
nybyggnadskarta

B 1.4

B 1.5

Normal nybyggnadskarta

6 800 kr

4 533 kr

6 800 kr

4 533 kr

11 400 kr

7 600 kr

20 500 kr

13 666 kr

Om en befintlig nybyggnadskarta finns, men denna kräver mindre omfattande Timdebitering
för varje
uppdatering kan en reviderad nybyggnadskarta upprättas
påbörjad
arbetstimme.

B 1.10

Kontroll eller uppdatering av nybyggnadskarta
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Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme.

B2

Primärkarta
Ärendetyp

Avgift

Primärkartan är en detaljerad karta som visar fastighetsindelning och anläggningar på
marken, främst inom kommunens tätorter. Kartan innehåller höjdkurvor, byggnader,
vägkanter, häckar, staket, vattendrag med mera. Primärkartan används som ett
utgångsmaterial för upprättande av bland annat grundkartor och nybyggnadskartor.
Som underlag för arbetet att ta fram en detaljplan ska, om det inte är uppenbarat
onödigt, upprättas en grundkarta. Grundkartan ska innehålla den information om
fastighetsförhållandena med gränser och byggnader och den övriga information om
planområdet som har betydelse för hur detaljplanen utformas och genomförs.
Primärkarta
Vid uppdrag gällande primärkarta eller grundkarta tillkommer 6 % moms på
den avgift som anges i tabell nedan.
B 2.1

Tillfälliga nyttjare, per hektar

1 500 kr

B 2.2

Enstaka fastighet för privat bruk, utskrift, pdf/dwg, A4/A3.

150 kr

Inmätning av annat
B 2.3

Inmätning av annat än det som normalt ingår i grundkartan

Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme.

Uppdatering
Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme.

B 2.4
Uppdatering av grundkartan
B 2.5

B3

Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme.

Upprättande av grundkarta

Fastighetsförteckning
Moms tas ej ut på avgift gällande fastighetsförteckning.
Ärendetyp

B 3.1

Avgift
Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme.

Fastighetsförteckning

Uppdatering
B 3.2

B4

Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme.

Uppdatering av fastighetsförteckning

Mätning
Mätning
Vid mätuppdrag tillkommer 25 % moms på den avgift som anges i tabell
nedan.
Ärendetyp
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Avgift

Till bygglovsansökan eller anmälan behöver det, i de flesta fall, finnas en
situationsplan eller en nybyggnadskarta med den planerade åtgärden inritad. På
situationsplanen är det lämpligt att byggnadens eller anläggningens yttermått,
höjdläge och avstånd till gränser framgår. Utstakning innebär att det som finns inritat
på situationsplanen märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade
åtgärden kommer att hamna på tomten.
Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är
placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan
och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.
B 4.1

Grovutstakning, 1-6 punkter

2 300 kr

B 4.2

Grovutstakning, 7-15 punkter

4 600 kr

B 4.3

Grovutstakning, > 15 punkter

7 000 kr

B 4.4

Lägeskontroll

Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme
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B 4.5

Annat mätuppdrag

Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme

B 4.6

Gränsutvisning

Timdebitering
för varje
påbörjad
arbetstimme
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← Till Översikt

A 1 Tidsuppskattning
Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Ärendetyp

Expediering
och
kungörelse

Summa tid

Avgift

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

Utanför planlagt område

0

0 kr

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

A 1.6

Utanför planlagt område

0

0 kr

A 1.7

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

Utanför planlagt område

0

0 kr

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

A 1.12

Utanför planlagt område

0

0 kr

A 1.13

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

A 1.15

Utanför planlagt område

0

0 kr

A 1.16

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

A 1.18

Utanför planlagt område

0

0 kr

A 1.19

Planenligt

0

0 kr

A 1.1
A 1.2

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

A 1.3
A 1.4
A 1.5

A 1.8

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd

A 1.9
A 1.10
A 1.11

A 1.14

A 1.17

A 1.20

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Bygglovprövning

Tekniskt
samråd

Startbesked

Arbetsplatsbesök

Slutsamråd

Slutbesked

Avslut av
ärende

Liten avvikelse

0

0 kr

A 1.21

Utanför planlagt område

0

0 kr

A 1.22

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

Utanför planlagt område

0

0 kr

0

0 kr

A 1.23

Ändring, med tekniskt samråd

Start av
ärende

Ändring, utan tekniskt samråd

A 1.24

A 1.25

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus
utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse)
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← Till Översikt

A 2 Tidsuppskattning
Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader
Start av
ärende

Ärendetyp

BygglovExpediering
prövning och kungörelse

Tekniskt
samråd

Arbetsplatsbesök

Avgift

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

Utanför planlagt område

0

0 kr

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

A 2.6

Utanför planlagt område

0

0 kr

A 2.7

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

Utanför planlagt område

0

0 kr

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

A 2.12

Utanför planlagt område

0

0 kr

A 2.13

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

A 2.15

Utanför planlagt område

0

0 kr

A 2.16

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

A 2.18

Utanför planlagt område

0

0 kr

A 2.19

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

A 2.21

Utanför planlagt område

0

0 kr

A 2.22

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

A 2.24

Utanför planlagt område

0

0 kr

A 2.25

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

A 2.2

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

A 2.3
A 2.4
A 2.5

A 2.8

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)

A 2.9
A 2.10
A 2.11

A 2.14

A 2.17

A 2.20

A 2.23

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)

Slutsamråd

Slutbesked

Avslut av
ärende

Summa tid

A 2.1

Startbesked

Fasadändring, med tekniskt samråd
A 2.26
A 2.27

Planenligt

0

0 kr

A 2.28

Liten avvikelse

0

0 kr

A 2.29

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

Utanför planlagt område

0

0 kr

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

Fasadändring, utan tekniskt samråd

A 2.30

All övrig ändring, med tekniskt samråd

A 2.31
A 2.32
A 2.33

All övrig ändring, utan tekniskt samråd
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All övrig ändring, utan tekniskt samråd
A 2.34

Utanför planlagt område

0
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0 kr

← Till Översikt

A 3 Tidsuppskattning
Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp

Start av
ärende

Bygglovprövning

Expediering
och
kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked

Arbetsplatsbesök

Slutsamråd

Slutbesked

Avslut av
ärende

Summa tid

Avgift

A 3.1

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning
med liten omgivningspåverkan

0

0 kr

A 3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning
med stor omgivningspåverkan

0

0 kr

0

0 kr

0

0 kr

A 3.3

A 3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver
den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller
ljusanordningar
Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller
ljusanordningar
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← Till Översikt

A 4 Tidsuppskattning
Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp

Avgift

A 4.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering

A 4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Timdebitering

A 4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller
gruvdrift

Timdebitering

A 4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

A 4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Timdebitering

A 4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en
diameter som är större än tre meter

Timdebitering

A 4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Timdebitering
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← Till Översikt

A 5 Tidsuppskattning
Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Ärendetyp

A 5.1
A 5.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
mur eller plank, med tekniskt samråd

A 5.3
A 5.4
A 5.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
mur eller plank, utan tekniskt samråd

A 5.6
A 5.7
A 5.8

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

A 5.9
A 5.10
A 5.11

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

A 5.12
A 5.13
A 5.14
A 5.15

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
transformatorstation

Start av ärende

Summa tid

Avgift

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

Utanför planlagt område

0

0 kr

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

Utanför planlagt område

0

0 kr

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

Utanför planlagt område

0

0 kr

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

Utanför planlagt område

0

0 kr

Planenligt

0

0 kr

Liten avvikelse

0

0 kr

Utanför planlagt område

0

0 kr

BygglovExpediering
prövning och kungörelse
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Tekniskt
samråd

Startbesked

Arbetsplatsbesök

Slutsamråd

Slutbesked

Avslut av
ärende

← Till Översikt

A 6 Tidsuppskattning
Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp

A 6.1

Start av
ärende

Lovprövning

Expediering
och kungörelse

Avslut av
ärende

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Summa tid

Avgift

0

0 kr

Summa tid

Avgift

ddsdespens Tidsuppskattning
Strandskyddsdispens
Ärendetyp

Start av
ärende

Lovprövning

Expediering
och kungörelse

Avslut av
ärende

A 7.1

Strandskyddsdispens - etablerad tomt.

0

0 kr

A 7.2

Strandskyddsdispens - oetablerad tomt.

0

0 kr
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A 8.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt
samråd

0

0 kr

A 8.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt
samråd

0

0 kr

A 8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

0

0 kr

A 8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

0

0 kr

A 8.23

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

0

0 kr

A 8.24

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

0

0 kr

0

0 kr

A 8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § planoch bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen

A 8.26

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1
st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

0

0 kr

A 8.27

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1
st 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

0

0 kr

A 8.28

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st.
2 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

0

0 kr

A 8.29

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st
2 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

0

0 kr

A 8.30

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som
avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

0

0 kr

A 8.31

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som
avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

0

0 kr
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← Till Översikt

A 9 Tidsuppskattning
Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp

A 9.1
A 9.2

Start av
ärende

Lovprövning

Expediering
och
kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked

Arbetsplatsbesök

Slutsamråd

Slutbesked

Avslut av
ärende

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd
Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Summa tid

Avgift

0

0 kr

0

0 kr

Summa tid

Avgift

0

0 kr

0

0 kr

A 10 Tidsuppskattning
Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Ärendetyp

A 10.1
A 10.2

Start av
ärende

Lovprövning

Expediering
och
kungörelse

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd
Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

280

Tekniskt
samråd

Startbesked

Arbetsplatsbesök

Slutsamråd

Slutbesked

Avslut av
ärende

← Till Översikt

A 11 Tidsuppskattning
Förhandsbesked
Ärendetyp

A 11.1

Start av
ärende

Prövning av ansökan

Expediering
och kungörelse

Avslut av
ärende

Summa tid

Avgift

Inom planlagt
område

0

0 kr

Utanför planlagt
område

0

0 kr

Förhandsbesked
A 11.2

A 12 Tidsuppskattning
Villkorsbesked
Ärendetyp

A 12.1

Villkorsbesked

Avgift

Timdebitering

A 13 Tidsuppskattning
Ingripandebesked
Ärendetyp
A 13.1

Ingripandebesked

Avgift
Timdebitering
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← Till Översikt

A 14 Tidsuppskattning
Extra arbetsplatsbesök
Ärendetyp
A 14.1

Utförande

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck
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Summa tid

Avgift

0

0 kr

← Till Översikt

A 15 Tidsuppskattning
Upprättande av nybyggnadskarta
Ärendetyp

Avgift

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

0

0 kr

Kontroll av befintlig
nybyggnadskarta

0

0 kr

A 15.3

Uppdatering av befintlig
nybyggnadskarta

0

0 kr

A 15.4

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

0

0 kr

Kontroll av befintlig
nybyggnadskarta

0

0 kr

Uppdatering av befintlig
nybyggnadskarta

0

0 kr

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

0

0 kr

Kontroll av befintlig
nybyggnadskarta

0

0 kr

Uppdatering av befintlig
nybyggnadskarta

0

0 kr

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

0

0 kr

Kontroll av befintlig
nybyggnadskarta

0

0 kr

A 15.12

Uppdatering av befintlig
nybyggnadskarta

0

0 kr

A 15.13

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

0

0 kr

Kontroll av befintlig
nybyggnadskarta

0

0 kr

A 15.1

A 15.2

A 15.5

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område och/eller för nyoch tillbyggnad som ska anslutas till kommunalt VA . Fastighetens
yta 0-5000 kvm

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område och/eller för nyoch tillbyggnad som ska anslutas till kommunalt VA . Tillägg per
påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första, då fastighetens yta ≥
5001 kvm

A 15.6

A 15.7

A 15.8

För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt område eller inom
detaljplan då ny- eller tillbyggnad inte ska anslutas till kommunalt VA
. Fastighetens yta 0-5000 kvm

A 15.9

A 15.10

A 15.11

A 15.14

För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt område eller inom
detaljplan då ny- eller tillbyggnad inte ska anslutas till kommunalt VA
. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första, då
fastighetens yta ≥ 5001 kvm

För ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad och andra små,
enkla byggnader, eller i andra fall då nybyggnadskarta enligt
ärendetyp 15.1-15.12 inte krävs.
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Fältkontroll Utredning och
mätning

Kartritning

Införande av
anslutningspunkt

Summa tid

Start av
ärende

Avslut av
ärende

För ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad och andra små,
enkla byggnader, eller i andra fall då nybyggnadskarta enligt
ärendetyp 15.1-15.12 inte krävs.
A 15.15

Uppdatering av befintlig
nybyggnadskarta

0
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0 kr

← Till Översikt

A 16 Tidsuppskattning
Utstakning
Start av Utredning och
ärende
beräkning

Ärendetyp

Avslut av
ärende

Summa tid

Avgift

Finutstakning, enkla förhållanden

0

0 kr

A 16.2

Finutstakning, komplicerade
förhållanden

0

0 kr

A 16.3

Finutstakning, enkla förhållanden

0

0 kr

A 16.4

Finutstakning, komplicerade
förhållanden

0

0 kr

A 16.5

Finutstakning, enkla förhållanden

0

0 kr

A 16.6

Finutstakning, komplicerade
förhållanden

0

0 kr

A 16.7

Finutstakning, enkla förhållanden

0

0 kr

Finutstakning, komplicerade
förhållanden

0

0 kr

Finutstakning, enkla förhållanden

0

0 kr

Finutstakning, komplicerade
förhållanden

0

0 kr

A 16.1

Mätning

Nybyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter

Tillbyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter

Nybyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter

Tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter
A 16.8

A 16.9

A 16.10

Tillägg per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller
tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan
(gruppbebyggelse), 1-4 punkter

A 16.11

Tillägg per punkt utöver de fyra första

0

0 kr

A 16.12

Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen

0

0 kr
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← Till Översikt

A 17 Tidsuppskattning
Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

A 17.1

Ärendetyp
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller

A 17.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller

Avgift
I enlighet med tillämplig tabell

Timdebitering

A 18 Tidsuppskattning
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp
A 18.1

Avgift

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

A 19 Tidsuppskattning
Avslag

A 19.1

Ärendetyp

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Ärendetyp

Avgift

Avslag

A 20 Tidsuppskattning
Avskrivning

A 20.1

Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Avskrivning

A 21 Tidsuppskattning
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A 21
Avvisning
Avgift

Ärendetyp

A 21.1

Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Avvisning
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Plan- och bygglovtaxa i
Tierps kommun
– Rapport gällande utvärdering om nytt förslag till taxa
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Sammanfattning
Syftet med utredningen har varit att utvärdera kommunens nuvarande plan- och bygglovtaxa
inklusive kart- och mättaxa med avseende på upplägg, rimlighet samt självkostnads- och
likställighetsprincipen. En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska
få täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.
Målet har varit att ta fram ett nytt förslag på taxa som avspeglar kommunens situation samt ge
täckning för nedlagda tids- och arbetskostnader. Utredningen har utförts med metoder som
bland annat kostnadsberäkningar per timme, intervjuer, jämförelser med andra likvärdiga
kommuner samt information från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Resultatet visar
att den gällande plan- och bygglovtaxan ligger delvis mycket lågt i avgift. Förslaget för den
nya taxan har utformats med hjälp av SKL:s underlag för taxekonstruktion. Det nya
taxaförslaget ska ge en tydligare koppling till kommunens handläggning och arbetsinsats för
olika typ av ärenden. Upplägget på taxan ska vara tydligare att förstå och utläsa för både
beslutsfattare, sökande och förvaltning. Taxaförslaget främjar för både sociala- och
ekonomiska hållbarhetsaspekter och får en tydligare koppling Plan- och bygglagen.
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1. Bakgrund och uppdrag
Den gällande plan- och bygglovtaxan utarbetades 2011 med utgångspunkt i avgiftsnivåerna i
Tierp Taxa för bygglov mm antagen av Kommunfullmäktige den 20 juni 1995 §86. Tierps
kommun växer i invånarantal och Samhällsbyggnadsenheten har fått en högre
arbetsbelastning. Gällande taxamodell bör ses över för att säkerhetsställa att kommunens
kostnader överensstämmer med intäkter från plan-, bygglov-, kart- och mättaxan.

1.1 Syfte
Utredningen syftar till att se över Tierp kommuns nuvarande taxamodell och avgifter gällande
plan/bygg/kart/mät. Med stöd av bland annat kostnadsberäkningar per timme, intervjuer,
jämförelser med andra likvärdiga kommuner samt information från Sveriges kommuner och
landsting (SKL) utvärdera kommunens nuvarande taxa med avseende på upplägg, rimlighet
samt självkostnads- och likställighetsprincipen. Plan- och bygglovstaxan (PLB-taxa) ska
avspegla kommunens situation och ge täckning för nedlagda tid- och arbetskostnader.

1.2 Mål
Målet med utredningen är att tydliggöra vilka omkostnader Tierps kommun har inom plan och
bygglov. Det hela ska resultera i att ta fram ett nytt förslag på taxa inom plan/ bygglov/
kart/mät.

2. Metoder
Valet av metoder baseras på dess möjlighet att tillföra utredningen ett lämpligt sammanhang
och ge en komplett granskningsbas för vidare utveckling av en ny Plan- och bygglovtaxa. För
att kunna kvalitetssäkra utredningen är det av vikt att flera olika metoder tillämpas för att
stödja studiens tillförlitlighet.

2.1 Tidsuppskattning
Taxaunderlaget bör grunda sig i myndighetsutövningens omkostnader och beräknas enligt en
tidsuppskattning för typ av ärende. Genom att beräkna kommunens handläggningstid speglar
det vilken avgiftsnivå taxan bör ligga på. PBL-taxan bör spegla kommunens situation vad
gäller nedlagd tid och kostnader för ärenden. Enligt rekommendationer från Sveriges
kommuner och landsting (SKL, 2016) är handläggningskostnaden per timme är en mycket
viktig del för att kunna utforma förslag till ny taxa.

2.2 Textanalys
För att se hur PBL-taxan i Tierps kommun förhåller sig i jämförelse med andra kommuners
taxor är det lämpligt att göra en textanalys. Genom att se på priser, upplägg, verktyg och
metoder i olika taxor utformas ett underlag som kan ligga till grund för utredningen.
Kommunerna som undersöks har likvärdiga befolkningssiffror eller närhet till Tierps kommun
4
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vilket är av betydelse för att ge ett rättvisande resultat. PBL-taxor som ska granskas är
kommunerna Katrineholm, Östhammar, Älvkarleby, Knivsta, Sandviken, Laholm, Ockelbo
och Gävle.

2.3 Kvalitativa intervjuer
För att vidare kvalitetssäkra utredningen genomförs intervjuer med relevanta aktörer. Dom
antas kunna ge erfarenhetsgrundad information som i sin tur kan användas för ett utformande
av nytt förslag till PBL-taxa.
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3. Resultat
Utredningen visar generellt att den gällande Plan- och bygglovtaxan inklusive kart och mät i
Tierps kommun ligger delvis mycket lågt med jämförda kommuner. Sammantaget med
tidsberäkningar ger det en hänvisning om att vissa delar av verksamheten inom
samhällsbyggnad bekostas med hjälp av skatteintäkter och inte bara avgifter. Nedan visas
resultatet från utredningen samt hänvisning till lagrum för kommunens rätt att ta ut avgifter.

3.1 Lagrum
Kommunallag (2017:725)
Rätt att ta ut avgifter

11:5 § Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock
avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.
Självkostnadsprincipen
11:6 § Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna
för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.

Plan- och bygglag (2010:900)
12:8 § Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Lag (2011:335).
12:9 § Byggnadsnämnden får ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och
kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller
områdesbestämmelser, om
1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och
2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.
12:10 § En avgift enligt 8 eller 9 § får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.
Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av
kommunfullmäktige.
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3.2 Tierp kommuns utveckling
Tierps kommun utvecklas och växer och har ökat med cirka 186 invånare senaste året och
mycket pekar på att detta är en i hållande trend, se tabell 1. Det ger både goda förutsättningar
men ställer även krav på kommunen att kunna tillgodose ett ökat behov av bland annat
bostäder. Det planerade området Siggbo med både bostadsområde, handelsområde och
företagspark är en av kommunens största satsningar. Det indikerar på framåtanda och
kommunens vilja att våga satsa och expandera.

Tabell 1. Befolkningsutveckling inom Tierps kommun.

3.3 Tidsuppskattning
En tidsuppskattning för ärendetyp inom bygglov har utförts av Anna Persson, Chef Planering
och Myndighet, avd. Samhällsbyggnad Tierps kommun. Samhällsbyggnadsenheten har sett
över sina ärenden med hjälp av mallar från SKL och genom detta synliggörs faktiska
kostnader inom verksamheter för olika typ av ärenden. Tabell 2 visar avgiften i den gällande
taxan samt rekommendation på ny avgift. I förslaget för ny PBL-taxa är kategorin Nybyggnad
av ett en- eller tvåbostadshus något högre i avgift i relation till tidsåtgången. Höjningen
motiveras genom att det nya taxaförslaget har inkluderat fler bygglovspliktiga faktorer i
samma avgift.
”Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande
komplementbyggnader som garage, carportar, förråd samt rivning mm. Detsamma gäller
även anmälningspliktiga åtgärder, t ex eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se
kap 7 i SKL underlag till taxa.” Tabell A1 –A3 i förslag om ny PBL-taxa.

Tabell 2. Tidsuppskattning bygglov.
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En tidsuppskattning och faktiska kostnader för upprättandet av en detaljplan har gjorts av
Adam Nyström, kommunarkitekt på Samhällsbyggnadsenheten i Tierps kommun.
Beräkningar för tidsåtgången för upprättandet av detaljplaner är svårt och kan variera
beroende på faktorer som exempelvis varierande utredningskostnader. Därför bör denna
kostnadsuppskattning ses som ungefärlig men kan ge en indikation på kommunens
omkostnader för detaljplaner, se tabell 3.

Tabell 3. Tidsåtgång omräknat i kostnad för startskede, samråd, underrättelse, granskning, antagande,
fastighetsförteckning, annonsering, utredningar och avslut.

3.4 Textanalys - Jämförelser med andra kommuner
I utredningen har jämförelser med andra kommuner tillämpats. Ett urval av dessa kommer att
presenteras i detta avsnitt med diagram för att tydliggöra skillnaderna mellan olika
kommuners taxor. Det ger en tydlig överblick hur Tierp kommuns taxa förhåller sig till andra
kommuner. En sammanställning av olika typ av ärenden kan utläsas i figur 1.

Figur 1. Jämförelse plan- och bygglovtaxa
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Detta ger en indikation på att Tierps kommun har förhållandevis låga avgifter i jämförelse
med andra kommuner.
Tierps kommun har idag en avgift för bygglov som inte täcker den tidsuppskattning som
handläggningstiden för ärendet tar. Den gällande taxan ligger även lägre i jämförelse med
andra kommuner, se figur 2. Det motiverar varför en höjning kommer att ske i förslaget om
ny PBL-taxa.

Figur 2. Jämförelse bygglovavgift

Tierps kommun tar ut en planavgift i samband med ansökan om bygglov vid uppskattningsvis
var 5:e ansökan. Baserat på tidsuppskattningen för upprättandet av detaljplaner föreslås den
nya planavgiften ligga på 80 % av bygglovsavgiften för samma typ av ärende, se figur 3.
Kommunen har fortsatt förhållandevis låg avgift i jämförelse med andra kommuner. Det
motiveras med att Tierps kommun tar relativt ofta ut planavgifter i samband med
bygglovsansökningar. Jämförda kommuner reglerar detta i planavtal och därför uteblir oftast
planavgiften.

Figur 3. Byggnadsverk med särskilt bevarandevärde

Figur 3. Planavgift
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Nya förslaget på kart och mättaxan har inga större avvikelser från den gällande taxan, se figur
4. Den största förändringen i förslaget är att kategorisera och förtydliga delar av avgifterna.
Detta ger en bättre överblick och mer lättläst taxa för både tjänstemän och medborgare.
Endast små prisjusteringar föreslås.

Figur 4. Grovutstakning

3.4 Rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting
SKL har ett underlag som hjälpmedel för taxekonstruktion. År 2014 togs ett nytt underlag
fram med syftet att få ett tydligt och transparent sätt att konstruera en kommunal PBL-taxa.
Målet är att underlaget ska kunna bidra till kommunala taxor som är långsiktigt hållbara samt
lätta att förstå och arbeta med. Arbetet med de kommunala taxorna är en kontinuerligt
pågående process. En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska
kunna få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet som kan finansieras via
avgifter. Som en del av utredningen intervjuades Kristina Isacsson, Expert planering och
byggande på Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL:s huvudkontor i
Stockholm. Hon framhävde att det skulle skapa en bättre tydlighet vad gäller taxorna om fler
kommuner använde sig utav SKL:s mallar för taxaupplägg. Det har tidigare varit av tradition
att beräkningsformler används vid både plan- och bygglovs avgifter. Kristina menar dock att
systemet med formler är tidskrävande för handläggaren men även svårt för gemene man att
förstå. SKL eftersträvar en taxa som är tydlig och lättförståelig, både för att skapa en
transparens ut mot medborgarna men även för att tydliggöra verksamhetens tidsåtgång i
exakta summor. SKL framhäver även att kommunen själva måste avgöra huruvida avgifterna
ska direkt avspegla verksamhetens omkostnader eller om de väljer att lägga sig lägre i pris.
Låga avgifter innebär att kommunen gör ett aktivt val där en viss procent av verksamheten då
skattefinansieras, se bild 1. Det bör vara tydligt beslutat om kommunens PBL-taxa är avgifter
baserat på ett självkostnadspris eller genom skattefinansiering.
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Bild 1. Rätten till avgiftsuttag, SKL

3.5 Sammanställning av övriga intervjuer
Intervjuerna genomfördes i syftet att få information från ett urval av professionella aktörer
inom samhällsbyggnadssektorn. Resultatet från intervjuerna gav olika infallsvinklar, vad
gäller positiva och negativa upplägg för PBL-taxor. En sammanställning av intervjuerna
följer nedan:
Negativt upplägg på PBL-taxa







Formler är tidskrävande för handläggaren och gör att svar inte kan ges direkt till
sökande utan att beräkningar först måste göras.
Orättvisor för avgiftsstorleken kan uppstå om inte typ av ärende utreds med
timuppskattning.
Otydliga och svårtydda PBL-dokument skapar svårigheter för medborgaren att förstå
taxan.
Främjar inte för den sociala hållbarheten när det inte finns någon transparens ut mot
invånarna.
Främjar inte för den ekonomiska hållbarheten. Brister uppstår i och med att
kommunen inte har kontroll och insikt över omkostnader för verksamheten.
Svårt med årlig aktualisering om inte kostnadsuträkningen finns klart i taxan.

Positivt upplägg på PBL-taxa




Tydliga tabeller med framräknade avgifter baserat på tidsuppskattning är att föredra.
En redan framräknad avgift förkortar handläggningstiden och svar kan ges till sökande
snabbare.
Tillämpning av SKL:s taxamall gör taxan mer lättförståelig och främjar för den sociala
hållbarheten.
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Tydligare kategorier och uppdelning av typ av ärende skapar större rättvisa för
avgiftsuttaget.
Genom en tydlig taxamall kan kommunens taxa ses över årligen på ett enklare sätt. En
översyn av taxan är att rekommendera och bör ske en gång per år. Främjar för den
ekonomiska hållbarheten.

Övriga viktiga delar som kommit fram under intervjuerna är svårigheterna och skillnaderna
mellan olika kommuner vad gäller uttaget av planavgifter. Många kommuner jobbar nästan
uteslutande med planavtal vilket gör att ingen planavgift tas ut i samband med bygglov.
Tierps kommun har inskrivet i den gällande PBL-taxan att de strävar efter att upprätta nya
detaljplaner genom avtal. Emellertid ser den verkliga situationen inte ut på ett sådant sätt. Det
innebär att Tierps kommun oftast har ett avgiftsuttag på planavgifter vilket blir en extra
kostnad att ta med i beräkning för den enskilde individen som ansöker om bygglov.

5. Slutsats
Utredningen visar att den gällande Plan- och bygglovtaxan i Tierps kommun har utrymme för
flertalet förbättringar. Den nuvarande taxan är mycket låg både vad gäller tidsuppskattningen
som kommunen själva gjort för typ av ärende samt i jämförelse med andra kommuners taxor.
Detta sammantaget ger en hänvisning om att kommunen inte får sina omkostnader 100 %
tillgodosedda genom gällande avgifter. Det betyder att vissa delar av verksamheten
skattefinansieras.

6. Förslag på åtgärder
Det nya förslaget för Tierps kommuns PBL-taxa inklusive kart- och mättaxa har utformats
med avseende till den utredning som utförts. Grunden till det nya taxaförslaget förankras i
rekommendationerna från SKL:s Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 - VERSION
JUNI 2016.
Följande utgångspunkter har stått som riktlinjer för utformningen av det nya taxa-förslaget:








Avgiften har med utgångspunkt tidsuppskattningen justerats för att bättre spegla
kommunens omkostnader och därmed ge täckning för nedlagda tid- och
arbetskostnader. Detta ger en tydligare koppling till kommunens handläggning och
arbetsinsats för olika typ av ärenden.
Inga formelberäkningar utan detta är ersatt med konkreta summor för avgiften.
Tydligare koppling till Plan- och bygglagen.
Upplägget på taxan är tydligare för beslutsfattare, sökande och förvaltning.
Ingen beräkning sker i det enskilda ärendet vilket förenklar handläggningen.
Taxan utgår från SKL:s mall Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 men har
utformats och modifierats för att upplägget ska passa Tierps kommun. Exempelvis är
avgifterna för bygglov och planavgift parallellt i dokumentet vilket ökar läsbarheten
och förståelsen för taxan.
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Förslaget främjar för flera hållbarhetsaspekter enligt Brundtlandsrapporten (1985).
Hållbar utveckling har ett stort fokus inom Tierps kommun och finns förankrat i
Översiktsplanen 2010 – 2030 samt i Visionsdokumentet.

”Stödja en omställning av samhället utifrån hållbarhetens tre dimensioner (ekologisk, social och
ekonomisk) och konkretisera hur de ska införas i den kommunala verksamheten.” Tierps kommuns
visionsdokument, sid 9.

Det är viktigt att upprätta en taxa som finansierar den kommunala verksamheten inom
samhällsbyggnadsenheten och att det avspeglar dess kostnader. Genom en Plan- och
bygglovtaxa som tillgodoser detta främjar det för den ekonomiska hållbarheten inom
kommunen. För att stödja den sociala hållbarheten är det viktigt att utforma en PBL-taxa på
sådant sätt att allmänheten lätt kan förstå och tolka dess innehåll. Taxan är ett dokument som
inte enbart ska rikta sig till tjänstemän utan även till kommunens medborgare. Genom att
kommunen har en transparens ut mot invånarna skapar det viktiga trovärdighetsaspekter för
den kommunala verksamheten.

7. Övrigt
Genom utredningen av PBL-taxan framkom en del reflektioner som kommunen kan ta med
sig till vidare diskussion för framtiden. Som det ser ut nu har inte Tierps kommun någon rutin
för hur länge planavgifter ska tas ut för en detaljplan, avgiften tas ut för planer som inte
reglerats i avtal efter 1987 och framåt. Planavgiften är tänkt att ersätta de kostnader som
kommunen haft för upprättandet av planen. Emellertid finns det i nuläget inga rutiner inom
kommunen, riktlinjer från SKL eller lagrum som anger för när en plan ska betraktas som
färdigbetald. Men hänvisning till PBL 12 kap. 9 § har kommunen rätt att ta ut en planavgift
som ska täcka kostnaderna för upprättandet samt ändringar av detaljplaner,
områdesbestämmelser eller program. Däremot får kommunens uttag av taxa inte överstiga den
genomsnittliga kostnaden för typ av ärende. Självkostnadsprincipen ligger som huvudregel
för den kommunala verksamheten och regleras i KL 8 kap. 3 c §. Att kommunen ska kunna se
när en detaljplan har betalat av sig så att avgiften inte överstiger självkostnadsprincipen är
något att beakta i det framtida arbetet.

8. Utredningsgrupp
Utredningen har utförts i formen av praktikarbete av Catrin Alvinder och Johanna Örnehag,
studenter på Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Ansvarig för handledning
har varit Anna Persson, Chef Planering och Myndighet och Patrich Vikström,
planhandläggare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 219
Dnr 2019/893

Program för uppföljning av och insyn i kommunens
verksamheter
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förlänga nuvarande Program för uppföljning av och insyn i kommunens
verksamheter till att gälla även 2020.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2017 ett program för uppföljning och tillsyn i
kommunens verksamheter. Programmet gällde under mandatperioden och
fram till och med 2019. För nuvarande mandatperiod behöver ett nytt
program fastställas.
Beslutsmotivering

Under 2019 har ett arbete att se över budgetprocessen inletts. Det har bland
annat resulterat i en ny struktur för budgetdokument. Arbetet är beräknat att
slutföras under 2020. Uppföljningen är en del av översynen. För att arbetet
ska ligga i fas, behöver nuvarande program för uppföljning förlängas med
ett år innan ett nytt program för resterande mandatperiod kan beslutas. Det
vill säga målen för kommunens verksamhetsuppföljning blir att gälla för
programperioden 2018-2020.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 69/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter
2018-2019

Beslutet skickas till




Chef kvalitet och strategisk utveckling
Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

§ 69
Dnr 2019/893

Program för uppföljning av och insyn i kommunens
verksamheter
Beslut

kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att förlänga nuvarande Program för uppföljning av och insyn i kommunens
verksamheter till att gälla även 2020.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2017 ett program för uppföljning och tillsyn i
kommunens verksamheter. Programmet gällde under mandatperioden och
fram till och med 2019. För nuvarande mandatperiod behöver ett nytt
program fastställas.
Beslutsmotivering

Under 2019 har ett arbete att se över budgetprocessen inletts. Det har bland
annat resulterat i en ny struktur för budgetdokument. Arbetet är beräknat att
slutföras under 2020. Uppföljningen är en del av översynen. För att arbetet
ska ligga i fas, behöver nuvarande program för uppföljning förlängas med
ett år innan ett nytt program för resterande mandatperiod kan beslutas. Det
vill säga målen för kommunens verksamhetsuppföljning blir att gälla för
programperioden 2018-2020.
Beslutsunderlag
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Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter
2018-2019

Beslutet skickas till
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

Ange datum

KS Ange dnr

Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter
Förslag till beslut

kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att förlänga nuvarande Program för uppföljning av och insyn i kommunens
verksamheter till att gälla även 2020.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2017 ett program för uppföljning och tillsyn i
kommunens verksamheter. Programmet gällde under mandatperioden och
fram till och med 2019. För nuvarande mandatperiod behöver ett nytt
program fastställas.
Beslutsmotivering

Under 2019 har ett arbete att se över budgetprocessen inletts. Det har bland
annat resulterat i en ny struktur för budgetdokument. Arbetet är beräknat
att slutföras under 2020. Uppföljningen är en del av översynen. För att
arbetet ska ligga i fas, behöver nuvarande program för uppföljning
förlängas med ett år innan ett nytt program för resterande mandatperiod
kan beslutas. Det vill säga målen för kommunens verksamhetsuppföljning
blir att gälla för programperioden 2018-2020.
Beslutsunderlag
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Inledning
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod besluta om ett program för
uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare (KL 3 kap. 9b
§).
Lagstiftarens mål med dessa bestämmelser är:
 att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare,
 att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet, samt
 att stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.
Enligt slutbetänkandet av utredningen, En kommunallag för framtiden (SOU
2015:24), framgår att det styrdokument som kommunfullmäktige under
mandatperioden antar i den nya kommunallagen föreslås omfatta nämndernas
verksamheter i egen regi. I Tierps kommuns fall avser detta verksamheter i
kommunstyrelsens egen regi.
Sveriges kommuner och landstings (SKL) sakkunniga för programområdet påtalar
att det råder stor frihet för kommunerna att anpassa och utforma programmet efter
sina egna förutsättningar. Till exempel kan programmet antas som ett särskilt
dokument eller införlivas i befintlig styr- och kontrollstruktur.1

Syfte
Syftet med detta program är att fastställa översiktliga mål för den
verksamhetsuppföljning som faller under kommunstyrelsens och bolagsstyrelsernas
interna kontrollansvar.

Omfattning
Programmet omfattar fullmäktiges mål för uppföljning av verksamheter i egen,
privat och i de kommunala bolagens regi.
De normativa ramarna för hur uppföljning ska ske (som del i den interna kontrollen
och styrningen) regleras i Riktlinjer för intern kontroll och insyn i kommunens
verksamheter.
Programmet omfattar inte fristående förskolor eller fristående skolor.2

SKL:s seminarium Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare, Stockholm, november 2016.
Kommunen är ej huvudman för fristående förskolor och fristående skolor. Dessa verksamheter regleras genom
tillståndsgivning.
1
2
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Ansvar
Kommunstyrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i
kommunfullmäktiges Reglemente för kommunstyrelsen.
De kommunala bolagens ansvar för den interna kontrollen regleras genom
respektive bolags ägardirektiv.
Kommunstyrelsen och bolagsstyrelserna ansvarar för att säkerställa att fullmäktiges
mål och beslut verkställs samt att bestämmelser efterlevs.

Mål för kommunens verksamhetsuppföljning för
programperioden 2018-2019
Vad som sägs om mål för kommunens verksamhetsuppföljning för
programperioden 2018-219 ska efter programperiodens slut vara en integrerad del
av den interna kontrollprocessen.

Mål
Den korta till halvlånga målsättningen med uppföljningar och kontroller är
densamma som lagstiftarens:
1. att förbättra uppföljning och kontroll,
2. att öka allmänhetens insyn i verksamheterna, samt
3. att stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.
Av rapportering från verksamhetsuppföljning ska fullmäktige och allmänheten
tillsäkras:
1. en övergripande förståelse för verksamheters hemmahörande i den
kommunala organisationen,
2. en skälig insyn i verksamheters uppdrag,
3. en redogörelse av uppföljningsanalysens resultat, samt
4. vilka eventuella åtgärder som har vidtagits.
Rapportering ska normalt ske till fullmäktige i samband med rapportering av
årsbokslut och delårsbokslut.

Genomförande
För att uppnå målen för 2018-2019 ska kommunstyrelsen tillse att verksamheten har
arbetssätt och ramar som säkrar följande.


Resultat från uppföljning och kontroll av verksamhet i egen och i privat regi
ska under mandatperioden analyseras i relation till de mål som
kommunfullmäktige och som kommunstyrelsen har satt för verksamheten
och/eller det verksamhetsområde som verksamheten tillhör.
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Prioritering av uppföljningar och kontroller ska ske utifrån saklig analys av
risker och konsekvenser. Prioritet ska ges till verksamheter som tydlig riktar
sig till medborgare och särskilt de verksamheter som har stora kostnader
och/eller som har stor inverkan på den enskildes liv.



Vid upptäckt av avvikelser och/eller brister ska en rotorsaksanalys
genomföras och åtgärder vidtas för att ombesörja att liknanden
avvikelser/brister inte inträffar igen.



Identifierade avvikelser och brister ska dokumenteras och beaktas vid analys
av risker och sårbarheter i samband med planering av verksamhet, budget
och intern kontroll.



För verksamhet i privat regi ska även verksamhetens efterlevnad till avtal
analyseras och rapporteras på liknande sätt. Vidare gäller att de avvikelser
och brister som identifieras avseende privata utförares efterlevnad till mål,
avtal, och intentionen med verksamheten ska analyseras och resultatet ska
beaktas vid framtida överlåtande av verksamhet till privata aktörer enligt
LOU, LUF eller LOV.

Återrapportering om programmet till kommunfullmäktige
Den första återrapportering till fullmäktige avseende verkställigheten av
programmet ska ske vid det fullmäktigesammanträde som följer direkt efter det
fullmäktigesammanträde där 2018 års årsbokslut behandlas av fullmäktige.
Den andra återrapportering till fullmäktige avseende verkställigheten av
programmet ska ske vid det fullmäktigesammanträde som följer direkt efter det
fullmäktigesammanträde där 2019 års årsbokslut behandlas av fullmäktige.
I det fall att programmet inte har verkställts i sin helhet inom kommunens
verksamheter och bolag ska kommunstyrelsen och/eller berörd bolagsstyrelse för
fullmäktige presentera en dokumenterad förklaring till avvikelsen.

Kommunens verksamhetsuppföljning på lång sikt
Vad som sägs om mål för kommunens verksamhetsuppföljning på lång sikt ska
förstås som en avsiktsförklaring om vad fullmäktige vill åstadkomma med
uppföljningar och kontroller. Målen ska INTE uppnås inom programperiod 20182019.
På lång sikt är fullmäktiges ambition att uppföljnings- och kontrollarbete ska utgöra
en integrerad del av kommunens långsiktiga utvecklings- och kvalitetsarbetet.
Målet är att möjliggöra för både den politiska nivå och kommunledningsnivån att
kunna lyfta blicken och agera utifrån kommunens långsiktiga intressen, liksom att
kunna föra en informerad dialog med medborgarna om kommunens framtid. Som
del i detta behövs långsiktiga analyser av riskers och omvärldsförändringars
inverkan på verksamheternas möjlighet att nå visionen och de långsiktiga målen.
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Vidare måste resultatet från analyserna vara tillgängligt och förståeligt för
allmänheten.

Definitioner
Begrepp
Intern kontroll

Definition
Intern kontroll definieras som: ”en process; som påverkas av
organisationens styrelse, ledning och personal; som syftar till att ge
en rimlig grad av säkerhet i att målen för verksamheten uppnås, att
rapporteringen är tillförlitlig och att beslut efterlevs”3

Privat utförare
(även enskild utförare) /
verksamhet i privat regi

En privat utförare definieras i KL 3 kap. 18 c § som ”en juridisk
person eller en enskild individ som har hand om vården av en
kommunal angelägenhet”.
En privat utförare av en kommunal angelägenhet kan en juridisk
person eller enskild individ bli genom:
1. att vinna en offentlig upphandling enligt Lag (2007:1091) om
offentlig upphandling (LOU),
2. att vinna en upphandling enligt Lag (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transport och
posttjänster (LUF),
3. att kvalificera sig för att ingå i ett valfrihetssystem enligt Lag
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV), eller
4. att sälja enstaka tjänster till kommunen.

Graham, Lynford (2015). Internal control, audit and compliance: documentation and testing under the new COSO
framework. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, USA. Sida 6. Egen översättning.

3

7
311

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 220
Dnr 2019/897

Reglemente för kommunalt näringslivsråd
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Reglemente för kommunalt näringslivsråd.
Sammanfattning av ärendet

Som en del i att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala
näringslivet behöver Tierps kommun ett formellt näringslivsråd med
fastställt reglemente. Tidigare har det funnits ett ”råd” som har sammanträtt
fyra gånger per år, men utan en formell förankring. I Plan för Tierps
kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022, beslutad per den 2019-1105, under ”Särskilda uppdrag” 6.5.b, är uppdraget att nuvarande
näringslivsråd ska övergå till ett formaliserat näringslivsråd.
Rådets verksamhet ska bidra till ett bra företagsklimat som i sin tur främjar
konkurrenskraft och branschutveckling. Genom att bidra till ett gott
företagsklimat kan sysselsättningen i kommunen öka genom ett ökat
egenföretagande och företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar till
marknadsföringen av Tierps kommun. Målet med näringslivsrådets
verksamhet ska vara att underlätta företagande i kommunen genom en
ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och näringslivet,
vilket bygger goda relationer. Ett gott företagsklimat ska på sikt ge en
positiv utveckling och tillväxt för företag i kommunen, vilket också ökar
förutsättningarna för fler jobb. Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda
ärenden i den omfattning som kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i
frågor som rör rådets verksamhetsområde.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 70/2019
Handläggarens tjänstutlåtande
Reglemente för kommunalt näringslivsråd
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022,
”Särskilda uppdrag” 6.5.b

Beslutet skickas till




Sekretariatet
Koordinator näringsliv och turism

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

§ 70
Dnr 2019/897

Reglemente för kommunalt näringslivsråd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Reglemente för kommunalt näringslivsråd.
Sammanfattning av ärendet

Som en del i att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala
näringslivet behöver Tierps kommun ett formellt näringslivsråd med
fastställt reglemente. Tidigare har det funnits ett ”råd” som har sammanträtt
fyra gånger per år, men utan en formell förankring. I Plan för Tierps
kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022, beslutad per den 2019-1105, under ”Särskilda uppdrag” 6.5.b, är uppdraget att nuvarande
näringslivsråd ska övergå till ett formaliserat näringslivsråd.
Rådets verksamhet ska bidra till ett bra företagsklimat som i sin tur främjar
konkurrenskraft och branschutveckling. Genom att bidra till ett gott
företagsklimat kan sysselsättningen i kommunen öka genom ett ökat
egenföretagande och företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar till
marknadsföringen av Tierps kommun. Målet med näringslivsrådets
verksamhet ska vara att underlätta företagande i kommunen genom en
ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och näringslivet,
vilket bygger goda relationer. Ett gott företagsklimat ska på sikt ge en
positiv utveckling och tillväxt för företag i kommunen, vilket också ökar
förutsättningarna för fler jobb. Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda
ärenden i den omfattning som kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i
frågor som rör rådets verksamhetsområde.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänstutlåtande
Reglemente för kommunalt näringslivsråd
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022,
”Särskilda uppdrag” 6.5.b

Beslutet skickas till




Sekretariatet
Koordinator näringsliv och turism

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-11-12

KS 2019/897

Reglemente för kommunalt näringslivsråd
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Reglemente för kommunalt näringslivsråd.
Sammanfattning av ärendet

Som en del i att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala
näringslivet behöver Tierps kommun ett formellt näringslivsråd med
fastställt reglemente.
Tidigare har det funnits ett ”råd” som har sammanträtt fyra gånger per år,
men utan en formell förankring. I Plan för Tierps kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022, beslutad per den 2019-11-05, under ”Särskilda
uppdrag” 6.5.b, är uppdraget att nuvarande näringslivsråd ska övergå till
ett formaliserat näringslivsråd.
Rådets verksamhet ska bidra till ett bra företagsklimat som i sin tur främjar
konkurrenskraft och branschutveckling. Genom att bidra till ett gott
företagsklimat kan sysselsättningen i kommunen öka genom ett ökat
egenföretagande och företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar till
marknadsföringen av Tierps kommun.
Målet med näringslivsrådets verksamhet ska vara att underlätta företagande
i kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan
kommunen och näringslivet, vilket bygger goda relationer. Ett gott
företagsklimat ska på sikt ge en positiv utveckling och tillväxt för företag i
kommunen, vilket också ökar förutsättningarna för fler jobb.
Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den omfattning som
kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i frågor som rör rådets
verksamhetsområde.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänstutlåtande
Reglemente för kommunalt näringslivsråd
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Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022,
”Särskilda uppdrag” 6.5.b

Beslutet skickas till




Sekretariatet
Koordinator näringsliv och turism

I tjänsten
Lena Wänkkö
Koordinator Näringsliv och turism
Enheten Näringsliv och turism
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Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se

316

Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Reglemente för kommunalt
näringslivsråd
Gäller för:
Näringslivsrådet i Tierps kommun
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Syfte
Syftet med näringslivsrådet ska vara att främja en långsiktig och hållbar
utveckling av det lokala näringslivet. Näringslivsrådet ska verka för god
företagsutveckling och nyinvesteringar. Vidare ska rådets verksamhet bidra till
ett bra företagsklimat som i sin tur främjar konkurrenskraft och
branschutveckling. Genom att bidra till ett gott företagsklimat kan
sysselsättningen i kommunen öka genom ett ökat egenföretagande och
företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar till marknadsföringen av
Tierps kommun.

Mål
Målet med näringslivsrådets verksamhet ska vara att underlätta företagande i
kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och
näringslivet, vilket bygger goda relationer. Ett gott företagsklimat ska på sikt ge
en positiv utveckling och tillväxt för företag i kommunen, vilket också ökar
förutsättningarna för fler jobb.

Remissorgan
Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den omfattning som
kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i frågor som rör rådets
verksamhetsområde.

Uppdrag
Tierps kommuns näringslivsråd har till uppgift att







främja samarbete mellan kommunen, näringslivet och andra aktörer
skapa ömsesidig förståelse för aktörernas olika roller
följa kompetensförsörjningsbehovet
verka för positiv utveckling hos befintliga företag och nya etableringar
verka för en positiv utveckling av företagsklimatet
yttra sig i ärenden som remitteras till näringslivsrådet

Rådets sammansättning
Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsen.
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Näringslivsrådet utses av kommunstyrelsen och väljs för varje ny mandatperiod.
Till näringslivsrådet ska tre kommunala representanter utses.
Rådets ordförande utses bland de kommunala representanter och vice
ordförande utses bland näringslivets representanter.
Till rådets verksamhet knyts tjänstemän från kommunens näringslivsenhet för
att vara sakkunniga.
Näringslivets representanter utses från kommunens företagarföreningar – tre
representanter, kommunens ambassadörsnätverk – en representant och LRFs
kommungrupp – en representant.
Näringslivets organisationer ska före den 1 december, inför ny mandatperiod,
lämna förslag till kommunstyrelsen på ledamöter.

Arbetsformer
Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och
föreslå dagordning till rådets sammanträden.
Till sekreterare i såväl rådet som dess beredningsgrupp förordnas en tjänsteman.
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska
hållas inför kommunens budgetbehandling.
Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande,
beredningsgruppen eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.
Skriftlig kallelse och föredragningslista utsänds till rådets sju dagar före rådets
sammanträde.
Vid sammanträden förs protokoll justerat av ledamot från näringslivet.
Protokollsutdrag delges dem som är berörda av protokollförda beslut.
Fullständigt protokoll delges i kommunstyrelsen via kommunens hemsida.

Ekonomi
Till näringslivets representanter utgår arvode traktamente- och reseersättning
enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för förtroendevalda.
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Ändring av reglemente
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av näringslivets representanter
eller kommunstyrelsen.

Fastställelse
Reglementet för näringslivsrådet ska fastställas av kommunfullmäktige.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 221
Dnr 2018/278

Revidering av reglemente - Ersättningar till förtroendevalda ERS 2018
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa revideringar reglementet i enlighet med beslut i
kommunfullmäktige § 13/2019, om borttagande av borgerlig
begravningsförrättare och om instiftande av ett kommunalt näringslivsråd,
att upphäva beslut i kommunfullmäktige § 94/2019, val av borgerlig
begravningsförrättare,
att uppdra till förhandlingsdelegationen att ta fram tillämpningsanvisningar i
enlighet med § 22 i reglementet.
Reservation

Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig till skriftligt
förmån för eget yrkande/Bilaga/.
Sammanfattning av ärendet

I beslut om budget, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet
2020-2022, som fattades 2019-11-05 fastställdes att kommunen inte längre
ska ha en borgerlig begravningsförrättare (Tabell 6.3: Driftbudget –
ramförändringar, Gemensam service). I enlighet med beslutet ska § 11 i
reglementet Ersättningar till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018
utgå. I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022
beslutas att nuvarande näringslivsråd ska övergå i ett formaliserat
näringslivsråd. Näringslivsrådet utses av kommunstyrelsen och väljs för
varje ny mandatperiod. Rådets ordförande utses bland kommunala
representanter och ska arvoderas på samma grunder som övriga
rådsordföranden, med ett årsarvode på 3,75% procent av det årliga
grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag. Till näringslivets
representanter utgår arvode traktamente- och reseersättning enligt av
kommunfullmäktige fastställt reglemente för förtroendevalda.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Jonhas Åker (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03
att en 30% sänkning av alla arvoden och att § 11 skrivs om med dom nya
sänkningarna.
Avslag

Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Jonhas Åkers (SD)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Jonhas Åkers (SD)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Ersättningar till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018

Beslutet skickas till



Sekretariatet för revideringar och publicering på hemsidan

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

§ 71
Dnr 2018/278

Revidering av reglemente - Ersättningar till förtroendevalda ERS 2018
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa revideringar reglementet i enlighet med beslut i
kommunfullmäktige § 13/2019, om borttagande av borgerlig
begravningsförrättare och om instiftande av ett kommunalt näringslivsråd,
att upphäva beslut i kommunfullmäktige § 94/2019, val av borgerlig
begravningsförrättare,
att uppdra till förhandlingsdelegationen att ta fram tillämpningsanvisningar i
enlighet med § 22 i reglementet.
Sammanfattning av ärendet

I beslut om budget, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet
2020-2022, som fattades 2019-11-05 fastställdes att kommunen inte längre
ska ha en borgerlig begravningsförrättare (Tabell 6.3: Driftbudget –
ramförändringar, Gemensam service). I enlighet med beslutet ska § 11 i
reglementet Ersättningar till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018
utgå.
I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022 beslutas att
nuvarande näringslivsråd ska övergå i ett formaliserat näringslivsråd.
Näringslivsrådet utses av kommunstyrelsen och väljs för varje ny
mandatperiod. Rådets ordförande utses bland kommunala representanter och
ska arvoderas på samma grunder som övriga rådsordföranden, med ett
årsarvode på 3,75% procent av det årliga grundarvodet för ledamot av
Sveriges Riksdag. Till näringslivets representanter utgår arvode
traktamente- och reseersättning enligt av kommunfullmäktige fastställt
reglemente för förtroendevalda.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Ersättningar till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018

Beslutet skickas till



Sekretariatet för revideringar och publicering på hemsidan

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-11-12

KS 2018/278

Revidering av reglemente - Ersättningar till förtroendevalda ERS 2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa revideringar reglementet i enlighet med beslut i
kommunfullmäktige § 13/2019, om borttagande av borgerlig
begravningsförrättare och om instiftande av ett kommunalt näringslivsråd,
att upphäva beslut i kommunfullmäktige § 94/2019, val av borgerlig
begravningsförrättare,
att uppdra till förhandlingsdelegationen att ta fram tillämpningsanvisningar
i enlighet med § 22 i reglementet.
Sammanfattning av ärendet

I beslut om budget, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet
2020-2022, som fattades 2019-11-05 fastställdes att kommunen inte längre
ska ha en borgerlig begravningsförrättare (Tabell 6.3: Driftbudget –
ramförändringar, Gemensam service). I enlighet med beslutet ska § 11 i
reglementet Ersättningar till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018
utgå.
I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022 beslutas
att nuvarande näringslivsråd ska övergå i ett formaliserat näringslivsråd.
Näringslivsrådet utses av kommunstyrelsen och väljs för varje ny
mandatperiod. Rådets ordförande utses bland kommunala representanter
och ska arvoderas på samma grunder som övriga rådsordföranden, med ett
årsarvode på 3,75% procent av det årliga grundarvodet för ledamot av
Sveriges Riksdag. Till näringslivets representanter utgår arvode
traktamente- och reseersättning enligt av kommunfullmäktige fastställt
reglemente för förtroendevalda.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Ersättningar till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018
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Beslutet skickas till



Sekretariatet för revideringar och publicering på hemsidan

I tjänsten
Anna Trankell
Tf. kommunsekreterare
Ledningsstöd
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Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
§1
Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap, 1 § kommunallagen det vill säga
ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, utskott och fullmäktigeberedningar samt revisorer.
Reglementet gäller för ersättare som är närvarande vid sammanträde utan att ha inkallats till
tjänstgöring.
Reglementet äger även tillämpning vid andra förrättningar, för styrelseledamot eller ersättare som
nominerats av kommunen till förenings- eller bolagsstämma/årsmöte endast då särskilt styrelsearvode inte utbetalas från föreningen, bolaget eller stiftelsen.

Arvoden och ersättningar vid sammanträden och förrättningar
§2
Arvoden samt ersättningar vid sammanträden och förrättningar enligt §§ 3, 4, 5, 6 och 7 utgår med
ett procenttal av grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag. Med månadsarvode avses 1/12 av
det årliga grundarvodet.

Årsarvoden till ledare för vissa kommunfullmäktigegrupper
§3
Till ledare för de kommunfullmäktigegrupper vars parti inte innehar kommunalråds- eller
oppositionsrådspost ska utbetalas dels ett arvode motsvarande 3,75% och dels ett belopp för varje
mandat respektive parti innehar i kommunfullmäktige motsvarande 3,75% av det årliga
grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag.

Årsarvoden till ordföranden
§4
Till nedanstående ordföranden utbetalas årsarvode med följande procenttal av det årliga grundarvodet
för ledamot av Sveriges Riksdag
Kommunfullmäktiges ordförande
Jävsnämndens ordförande
Revisorernas ordförande
Valnämndens ordförande /arvode utgår endast under valår/
Kommunstyrelsens vice ordförande
Fullmäktigeberedningarnas ordföranden
Utskottsordföranden med undantag för arb.utskottets ordf
Vice ordföranden i kommunstyrelsens övriga utskott
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7,5%
1,875%
3,75%
1,875%
7,5%
7,5%
40,0%
1,875%

Förhandlingsdelegationens ordförande
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordförande Pensionärsrådet
Ordförande rådet för funktionshindrade
Ordförande kommunala näringslivsrådet

3,75%
3,75%
3,75%
3,75%
3,75%

Årsarvodet till ledamöterna i arbetsutskottet utgör ersättning för deltagande i utskottets sammanträden
istället för timarvode/sammanträdesersättningar.
Ordförandena, med undantag för utskottsordförandena, är berättigade att i övrigt och utöver årsarvodet
uppbära ersättningar för deltagande i sammanträden och förrättningar enligt detta reglemente.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag under tid som överstiger en månad ska arvodet minskas i motsvarande omfattning.

Kommunalråd och oppositionsråd
§5
Månadsarvodena ska uppgå till nedan angivna procenttal av det månatliga grundarvodet för ledamot av
Sveriges Riksdag:
Kommunstyrelsens ordförande/Finanskommunalråd
Oppositionsråd

100%
90%

Dessutom gäller §§ 8, 27, 28, 29, 30 och 39 Allmänna bestämmelser - AB 05.
Kommunalråd/oppositionsråd erhåller sammanträdesersättning för uppdrag som ledamot eller ersättare
i kommunfullmäktige. I övrigt utgår inte arvoden enligt §§ 4, 6, 7 och 8 i detta reglemente.

Ordföranden i kommunstyrelsens utskott
§6
Månadsarvodena till ordförandena i kommunstyrelsens utskott, med undantag för arbetsutskottets
ordförande, uppgår till 40% av det månatliga grundarvodet för ledamot i Sveriges Riksdag.
I arvodet ingår även timarvoden/sammanträdesersättningar för ordförandenas deltagande i kommunstyrelsens och utskottens sammanträden. Sammanträdesersättning utgår för uppdrag som ledamot
eller ersättare i kommunfullmäktige.

Ersättning socialjour
§7
Ledamöter och ersättare i Utskottet barn och ungdom samt Utskottet arbete och omsorg som
tjänstgör enligt fastställt tjänstgöringsschema och inte är hel- eller deltidsarvoderade, erhåller en
ersättning per jourvecka motsvarande 6,5 sammanträdestimmar enligt § 8.
Timersättning utgår inte för förrättning i samband med jouren.
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Timarvode för sammanträden, förrättningar och utbildningsdagar
§8
Arvode utgår vid deltagande i sammanträde eller förrättning för kommunens räkning enligt följande av
det månatliga grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag:
Arvode utgår för varje påbörjad halvtimme.
För 1:a och 2:a halvtimmen
0,25%/halvtimme
Fr.o.m. 3:e -16:e halvtimmen
0,125%/halvtimme
Beträffande timarvoden till kommunalråd, utskottsordföranden och arbetsutskottets ledamöter se §§ 47. Justering av fullmäktiges protokoll anses som förrättning och timarvode utgår för en timme.
Ersättning för justering utgår inte till fullmäktiges ordförande.

Utbildningsdagar för politiska partier
§9
För utbildning av förtroendevalda tillhörande politiskt parti som genom allmänna val erhållit mandat i
kommunfullmäktige utgår ersättning för av respektive parti anordnade utbildningsdagar motsvarande 4
gånger antalet mandat/år som respektive parti har i kommunfullmäktige. Ersättning utgår med högst 8
timmar per utbildningsdag.
Vid utbildningsdagar utgår ersättning för resor inom landet. Däremot utgår inte ersättning för restid
eller andra kostnader.

Arvode för förberedelsetid inför sammanträden
§ 10
Vid deltagande i protokollfört sammanträde utgår arvode för förberedelsetid som inkluderar inläsning
av handlingar, deltagande i gruppsammanträde, övriga förberedelser och förflyttning enligt följande:
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och revisionen
Kommunstyrelsens utskott
Fullmäktigeberedningar
Jävsnämnd

4 timmar
2 timmar
1 timme
2 timmar

I de fall extra sammanträden läggs in i direkt anslutning till annat sammanträde, utgår inte ersättning
för förberedelsetid om detta är oskäligt. Exempel kan vara om ett extra utskottssammanträde läggs in
före kommunstyrelsen samma dag och handlingar inte skickas ut i förväg.
För övriga förrättningar beräknas arvodet från det att man startar sin resa från bostaden eller den
ordinarie arbetsplatsen till dess att man har kommit tillbaka.
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst
§11
Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning förlorar arbetsinkomst, har rätt till
ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst 5% per dag av det månatliga grundarvodet för
ledamot i Sveriges Riksdag.
Förtroendevald är skyldig att omgående anmäla förändrad arbetsinkomst.
För att ersättning ska betalas ut, krävs intyg för förlorad arbetsinkomst. Intyget ska vara högst två år
gammalt.
Förtroendevald som inte kan redovisa förlorad arbetsförtjänst genom löneavdrag från en arbetsgivare,
t.ex. egen företagare eller förtroendevalda som har flera anställningar och/eller att ersättning beräknas
med årsarbetstid, bonus etc. beräknas den förlorade arbetsförtjänsten utifrån taxerad inkomst av tjänst
eller näringsverksamhet enligt senast fastställda taxering.
För egna företagare skall justering av inkomsten av näringsverksamhet göras med den förändring av
periodiseringsfonden som gjorts det aktuella året samt utnyttjade förlustavdrag från tidigare år.
Ifall den aktuella inkomsten kraftigt avviker från taxerad inkomst föregående år får den
förtroendevalda lämna utredning om detta och överlämna till kommunstyrelsens förhandlingsdelegation som beslutar om ersättningsnivån.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå för högst 8 timmar per dygn om inte schemaläggning av
arbetstiden påvisar annat förhållande. Ersättning sker också för uteblivet tillägg för obekväm arbetstid
och andra i lönen ingående tillägg.
Regeln om ersättning för förlorad arbetsinkomst är inte tillämplig för förtroendevald med heltids-eller
deltidsuppdrag. Utbetalning av ersättningen sker månadsvis.

Förlorad pensionsförmån
§ 12
Till förtroendevalda, som inte omfattas av kommunala pensionsreglementet Bestämmelser om pension
och avgångsersättning för förtroendevalda - PBF och som kan visa att de vid fullgörandet av det
kommunala förtroendeuppdraget förlorat tjänstepensionsavgifter, årligen utbetala en pensionsavgift
motsvarande 4,5% på under året utbetalda belopp avseende förlorad arbetsförtjänst.
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Förlorad semesterförmån
§ 13
Förtroendevald äger rätt till ersättning för förlorad semesterersättning med högst 12 % på utbetald
ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 12. Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen
faktiskt påverkats av uppdraget har rätt till en ersättning för förlorade semesterdagar med styrkt
förlorad arbetsinkomst enligt § 12.

Särskilda arbetsförhållanden med mera
§14
Rätten till ersättning enligt §§ 12, 13 och 14 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med
speciella arbetstider (nattskift) eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt
att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller
motsvarande.
Detta betyder att om en förtroendevald behöver ta ledigt ett ordinarie arbetspass, för att det inte är
rimligt att både delta på sammanträde och arbeta passet, så kan den förtroendevalda ha rätt till
ersättning för förlorad arbetsförtjänst även om arbetstiden inte överensstämmer med tiden för
sammanträdet.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad
semesterförmån om förhandlingsdelegationen tidigare har fattat beslut om ersättningsnivå för den
aktuella perioden.

Kommunal pension
§15
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension enligt
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda - PBF.

Resekostnader
§16
Kostnader för resor till sammanträden eller motsvarande ersätts om avståndet från den fasta bostaden
eller ordinarie arbetsplatsen överstiger 5 kilometer enkel resa. Ersättning utgår enligt de grunder som
fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet BIA.

Barntillsynskostnader
§17
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under
kalenderåret inte fyllt 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.
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Ersättning betalas dock med högst 0,5%/dag av det månatliga grundarvodet till ledamot av Sveriges
Riksdag. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person
§ 18
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person som vistas i den
förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst 0,5%/dag av det månatliga grundarvodet
till ledamot av Sveriges Riksdag. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem
eller av annan närstående.

Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader
§ 19
Ersättning utbetalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som
uppkommer till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande och som inte ersätts på
annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och
uppläsning av handlingar eller liknande. Ersättning utbetalas mot styrkta kostnader.

Övriga kostnader
§ 20
För andra kostnader än som avses i §§ 17, 18, 19 och 20 betalas ersättning om den förtroendevalde kan
visa att särskilda skäl föreligger för dessa kostnader. Framställning om ersättning från förtroendevald
som inte kan hänföras till någon paragraf i detta reglemente, överlämnas till kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation för ställningstagande. Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga
möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna
uppkommit.

Attestering av underlag
§ 21
Uppdragsgivaren i form av sammankallande/ordförande signerar tjänstgöringsrapporter och andra
underlag för utbetalning. Vid annan förrättning ska hänvisning till protokollfört beslut finnas med,
exempelvis om ett utskott har beslutat uppdra till någon att delta. Vid behov ska deltagande i
förrättning kunna styrkas.
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Tolkning av bestämmelserna
§ 22
Frågor om tolkning och tillämpning av detta reglemente avgörs av
kommunstyrelsens förhandlingsdelegation.

Utbetalning
§ 23
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel/månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas
ut en gång/månad. Tjänstgöringsrapporter och andra underlag bör lämnas in löpande
för att skapa en korrekt bild av den ekonomiska redovisningen för perioden.

Tillägg till ersättningsreglementet KF § 83/2018
Inledning
Dessa regler gäller förtroendevalda med anställningsliknande villkor d.v.s. har ett
grundarvode om minst 40 %. Vid föräldraledighet eller sjukdom som är en månad
eller längre kan Kommunstyrelsen utse en ersättare för den förtroendevalda som
omfattas av dessa regler.
Förmåner vid sjukdom, föräldraledighet med mera
§ 24
Om en förtroendevald är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag på grund av sjukdom
eller föräldraledighet ska den förtroendevalde själv anmäla detta till
Kommunstyrelsen som prövar frågan om eventuell reducering av arvodet.
Vid sjukdom och föräldraledighet för förtroendevald gäller nedanstående
bestämmelser om förmåner då denne är förhindrad att fullfölja politiskt uppdrag.
Sjukfrånvaro för förtroendevald
§ 25
Förtroendevald som inte kan arbeta till följd av sjukdom får ledigt så länge
arbetsoförmågan kvarstår. Behov av ledighet på grund av sjukdom utöver 7
kalenderdagar ska styrkas genom intyg från läkare eller tandläkare. Förtroendevald
ska, för att ha rätt till sjuklön enligt lagen om sjuklön, snarast anmäla sjukdomen till
Lönecentrum och Ledningsstöd.
För förtroendevald gäller samma ersättningar som för tjänstemän enligt allmänna
bestämmelser (AB) vid sjukdom.
Regler som gäller för närvarande:
Dag 1 - karensdag; ingen ersättning
Dag 2-14 - sjuklön 80 % av arvodet enligt lag om sjuklön
Dag 15-90 - 90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Tierps kommun 10 %) *
Dag 91-360 - 90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Tierps kommun 10 %) *
Dag 361- - 80 % från Försäkringskassan
3
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* Anm.: Då förtroendevald inte omfattas av AGS-KL, som anställda i Tierps
kommun, går Tierps kommun in istället och täcker upp de 10 % av
arvodesbortfallet under dag 91-360 så att ersättningen blir densamma som för
anställd personal.
För arvodesdelar som överstiger 7,5 basbelopp utges utfyllnad av sjuklön enligt AB
för att uppnå ovan angivna procentsatser.
Föräldraledighet för förtroendevald
§ 26
Ersättning vid föräldraledighet utgår som för tjänstemän enligt allmänna
bestämmelser (AB). Regler som gäller enligt AB:
Lagen om allmän försäkring gäller, vilket innebär att föräldrapenning betalas ut
med 80 % upp till 7,5 basbelopp under samma tidsperiod som gäller för
arbetstagare.
För arvode som överstiger 83,33 % av prisbasbeloppet enligt
socialförsäkringsbalken (SFB) får föräldralön då föräldrapenning utöver grundnivå
eller lägsta nivå utges. Föräldralön utges under högst 270 kalenderdagar per födsel.
Föräldralönen motsvarar skillnaden mellan 77,6% av lönebortfallet beräknat per
kalenderdag och högsta belopp för föräldrapenning enligt SFB. Den
förtroendevalda är på begäran skyldig att styrka att denne uppbär föräldrapenning
från försäkringskassan.

4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 222
Dnr 2019/914

Regel för partistöd
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderade Regel för partistöd att gälla från och med 1 januari
2020,
att upphäva Regler för kommunalt partistöd, beslutad § 11/2015.
Sammanfattning av ärendet

År 2014 fastställde Kommunfullmäktige regler för partistöd § 75/2014.
Dessa regler ska revideras utefter Kommunfullmäktiges beslut § 113/2019.
Partistödet består av ett grundstöd per parti och år och mandatstöd i procent
av basbelopp per mandat och år. Beslutet § 113/2019 innebär en höjning av
grundstödsnivån från 9 300 kr till 25 000 kr per parti och år samt en
sänkning av mandatstöd från 57 % till 40 % av prisbasbeloppet per mandat
och år.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Regler för partistöd

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Webbansvarig Ledningsstöd för publicering på hemsidan

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

§ 73
Dnr 2019/914

Regel för partistöd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderade Regel för partistöd att gälla från och med 1 januari
2020,
att upphäva Regler för kommunalt partistöd, beslutad § 11/2015.
Sammanfattning av ärendet

År 2014 fastställde Kommunfullmäktige regler för partistöd § 75/2014.
Dessa regler ska revideras utefter Kommunfullmäktiges beslut § 113/2019.
Partistödet består av ett grundstöd per parti och år och mandatstöd i procent
av basbelopp per mandat och år. Beslutet § 113/2019 innebär en höjning av
grundstödsnivån från 9 300 kr till 25 000 kr per parti och år samt en
sänkning av mandatstöd från 57 % till 40 % av prisbasbeloppet per mandat
och år.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Regler för partistöd

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Webbansvarig Ledningsstöd för publicering på hemsidan

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-05-06

KS 2019/415

Regel för partistöd
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderade Regel för partistöd att gälla från och med 1 januari
2020,
att upphäva Regler för kommunalt partistöd, beslutad § 11/2015.
Sammanfattning av ärendet

År 2014 fastställde Kommunfullmäktige regler för partistöd § 75/2014.
Dessa regler ska revideras utefter Kommunfullmäktiges beslut § 113/2019.
Partistödet består av ett grundstöd per parti och år och mandatstöd i
procent av basbelopp per mandat och år. Beslutet § 113/2019 innebär en
höjning av grundstödsnivån från 9 300 kr till 25 000 kr per parti och år
samt en sänkning av mandatstöd från 57 % till 40 % av prisbasbeloppet per
mandat och år.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Regler för partistöd

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Webbansvarig Ledningsstöd för publicering på hemsidan

I tjänsten
Anna Trankell
Tf. Kommunsekreterare
Ledningsstöd
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Kommunalt partistöd i Tierps kommun
I Kommunallag (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd. Därutöver ska följande gälla i Tierps kommun.

Rätt till partistöd
1§
Det lokala partistödet i Tierps kommun utgår årligen till partier som är
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket
kommunallagen.

Grundstöd och mandatstöd
2§
Partistödet består av
- Ett grundstöd om 53,8% av basbeloppet per parti och år, samt
- Ett mandatstöd om 40% av basbeloppet per mandat och år.
Avser prisbasbeloppet i januari året innan.

Fördelning av partistöd
3§
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken tid en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Partistöd utgår för varje påbörjad månad som sådan ledamot finns fastställd.

Redovisning och granskning
4§
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska det finnas ett granskningsintyg.

Årlig utbetalning
5§
Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut i fullmäktige.
Har redovisning och granskningsintyg enligt 4 kap. 31 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid,
utbetalas inget stöd för nästkommande år.

4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 223
Dnr 2019/415

Partistöd 2020
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att partistöd för 2020 utbetalas enligt angivna belopp till alla partier i slutet
av januari 2020.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 § Årlig utbetalning, betalas partistöd ut i förskott i januari månad
efter beslut i kommunfullmäktige. Mottagare av partistöd ska årligen senast
den 30 juni lämna en skriftlig redovisning till Tierps kommun som visar att
partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29
§ första stycket kommunallagen. Har redovisning och granskningsintyg
enligt 4 kap.31 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till
kommunstyrelsen, utbetalas inget partistöd. Till redovisningen ska fogas ett
signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild granskare som
granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Redovisningen ska granskas av en person som partiet själv utser.
Beslutsmotivering

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det lokala partistödet syftar till att stärka partierna i den kommunala
demokratin och varje kommun bestämmer själv om partistöd ska betalas ut
och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av grundstöd
och/eller ett mandatbundet stöd. Enligt kommunfullmäktiges beslut
§ 113/2019 införs en reviderad modell för partistöd år 2020 och framåt.
Revideringen innebär att utbetalningen av stöd minskas med totalt 260 tkr
jämfört med om tidigare modell varit kvar. För år 2020 betalas partistöd ut
utifrån följande fördelning:
Prisbasbelopp 2019-01-01
Grundbidrag
Ordförande sign

46 500 kr

53,8% av prisbasbeloppet
Justerare sign
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Sekreterare sign

25 017 kr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03
Partistöd per mandat

40,0% av prisbasbeloppet

Grundbidrag totalt

200 136 kr

Stöd utifrån mandat totalt

911 400 kr

Centerpartiet
Grundbidrag
Mandat

25 017 kr
11

204 600 kr

229 617 kr

Liberalerna
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

1

18 600 kr

43 617 kr

Vänsterpartiet
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

3

55 800 kr

80 817 kr

Miljöpartiet
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

2

37 200 kr

62 217 kr

Kristdemokraterna
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

2

37 200 kr

62 217 kr

Moderaterna
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

7

130 200 kr

155 217 kr

Socialdemokraterna
Grundbidrag
Mandat

25 017 kr
15

279 000 kr

304 017 kr

Sverigedemokraterna

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

18 600 kr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03
Grundbidrag
Mandat

25 017 kr
8

148 800 kr

Totalt

173 817 kr

1 111 536
kr

Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna redovisningar från:
- Socialdemokraterna
- Miljöpartiet
- Kristdemokraterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
- Centerpartiet
- Moderaterna
- Liberalerna

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Redovisningsansvarig i respektive parti

Ordförande sign

Justerare sign

347

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

§ 72
Dnr 2019/415

Partistöd 2020 - handligar skickas ut i ett senare utskick
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att partistöd för 2020 utbetalas enligt angivna belopp till alla partier i slutet
av januari 2020.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 § Årlig utbetalning, betalas partistöd ut i förskott i januari månad
efter beslut i kommunfullmäktige. Mottagare av partistöd ska årligen senast
den 30 juni lämna en skriftlig redovisning till Tierps kommun som visar att
partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29
§ första stycket kommunallagen. Har redovisning och granskningsintyg
enligt 4 kap.31 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till
kommunstyrelsen, utbetalas inget partistöd. Till redovisningen ska fogas ett
signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild granskare som
granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Redovisningen ska granskas av en person som partiet själv utser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det lokala partistödet syftar till att stärka partierna i den kommunala
demokratin och varje kommun bestämmer själv om partistöd ska betalas ut
och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av grundstöd
och/eller ett mandatbundet stöd. Enligt kommunfullmäktiges beslut
§ 113/2019 införs en reviderad modell för partistöd år 2020 och framåt.
Revideringen innebär att utbetalningen av stöd minskas med totalt 260 tkr
jämfört med om tidigare modell varit kvar. För år 2020 betalas partistöd ut
utifrån följande fördelning:
Prisbasbelopp 2019-01-01

46 500 kr

Grundbidrag

53,8% av prisbasbeloppet

25 017 kr

Partistöd per mandat

40,0% av prisbasbeloppet

18 600 kr

Ordförande sign

Justerare sign

348

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19
Grundbidrag totalt

200 136 kr

Stöd utifrån mandat totalt

911 400 kr

Centerpartiet
Grundbidrag
Mandat

25 017 kr
11

204 600 kr

229 617 kr

Liberalerna
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

1

18 600 kr

43 617 kr

Vänsterpartiet
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

3

55 800 kr

80 817 kr

Miljöpartiet
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

2

37 200 kr

62 217 kr

Kristdemokraterna
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

2

37 200 kr

62 217 kr

Moderaterna
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

7

130 200 kr

155 217 kr

Socialdemokraterna
Grundbidrag
Mandat

25 017 kr
15

279 000 kr

304 017 kr

Sverigedemokraterna
Grundbidrag
Mandat

Ordförande sign

25 017 kr
8

148 800 kr

Justerare sign

349

173 817 kr

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-19

Totalt

1 111 536
kr

Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna redovisningar från:
- Socialdemokraterna
- Miljöpartiet
- Kristdemokraterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
- Centerpartiet
- Moderaterna
- Liberalerna

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Redovisningsansvarig i respektive parti

Ordförande sign

Justerare sign

350

Sekreterare sign

1 (3)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-05-06

KS 2019/415

Partistöd 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att partistöd för 2020 utbetalas enligt angivna belopp till alla partier i slutet
av januari 2020.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 § Årlig utbetalning, betalas partistöd ut i förskott i januari månad
efter beslut i kommunfullmäktige. Mottagare av partistöd ska årligen
senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning till Tierps kommun som
visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i
4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Har redovisning och
granskningsintyg enligt 4 kap.31 andra stycket kommunallagen inte
lämnats in till kommunstyrelsen, utbetalas inget partistöd. Till
redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser
själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Redovisningen ska granskas
av en person som partiet själv utser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det lokala partistödet syftar till att stärka partierna i den kommunala
demokratin och varje kommun bestämmer själv om partistöd ska betalas ut
och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av grundstöd
och/eller ett mandatbundet stöd. Enligt kommunfullmäktiges beslut
§ 113/2019 införs en reviderad modell för partistöd år 2020 och framåt.
Revideringen innebär att utbetalningen av stöd minskas med totalt 260 tkr
jämfört med om tidigare modell varit kvar. För år 2020 betalas partistöd ut
utifrån följande fördelning:
Prisbasbelopp 2019-01-01
Grundbidrag
Partistöd per mandat

46 500 kr

53,8% av prisbasbeloppet
40,0% av prisbasbeloppet

Grundbidrag totalt

200 136 kr

351

25 017 kr
18 600 kr

2 (3)
Stöd utifrån mandat totalt

911 400 kr

Centerpartiet
Grundbidrag
Mandat

25 017 kr
11

204 600 kr

229 617 kr

Liberalerna
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

1

18 600 kr

43 617 kr

Vänsterpartiet
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

3

55 800 kr

80 817 kr

Miljöpartiet
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

2

37 200 kr

62 217 kr

Kristdemokraterna
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

2

37 200 kr

62 217 kr

Moderaterna
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

7

130 200 kr

155 217 kr

Socialdemokraterna
Grundbidrag
Mandat

25 017 kr
15

279 000 kr

304 017 kr

Sverigedemokraterna
Grundbidrag
Mandat

25 017 kr
8

148 800 kr

Totalt

Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna redovisningar från:
- Socialdemokraterna
- Miljöpartiet

352

173 817 kr
1 111 536
kr

3 (3)

-

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderaterna
Liberalerna

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Redovisningsansvarig i respektive parti

I tjänsten
Kristina Sennblad
Chef kvalitet och strategisk utveckling

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

1 (3)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-11-29

KS 2019/182

Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga återrapporteringen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa
till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till
fullmäktige två gånger om året. I rapporteringen redovisas samtliga
uppdrag som är pågående, ej ännu verkställda eller sedan senaste
rapporteringen, slutförda.
Följande uppdrag till kommunstyrelsen är pågående eller ej ännu
verkställda:

Beslutsdatum Uppdrag

Återrapportering

2019-11-05
§ 124

Pågående.

2016-09-20
§ 96

KS 2019/361 Att ge
kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda
möjligheten till bilfritt på
Centralgatan, mellan
Södra Esplanaden och
Brunnsgatan, och att
utredningen tar ett
helhetsgrepp om
trafiksituationen i Tierps
centrum.
KS 2016/601
Upprätta en
prioriteringslista för gångoch cykelvägar inom det
statliga vägnätet.

372

Pågående. Utkast till
prioriteringslista är klar men
ännu inte beslutad.

2 (3)

2017-10-31
§ 115

2017-06-13
§ 61

KS 2017/309
Att låta tjänstemän vid
Kultur och fritid
undersöka intresset hos
ungdomar/medborgare
gällande öppna väggar för
graffitti i kommunen
KS 2016.881
Att uppdra till
kommunstyrelsen att
vidare utreda
föreningsservice i
samband med
ombyggnation av
Kulturhuset Möbeln.

Pågående. I samband med
Konst på Väg 2019 ska nya
idéer kring öppna väggar
prövas och därefter
utvärderas.
Pågående. Inväntar
ombyggnationen av Möbeln.

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste
återrapporteringen den 12 juni 2019, slutförda:

Beslutsdatum Uppdrag

Återrapportering

2014 § 76

Slutfört. Beslut om
Tillämpningsanvisningar för
bestämmelser om
omställningsstöd och pension
för förtroendevalda fattades
av kf den 11 november §
120/2019.

2014/605 - 2018/515
Att besluta om
Tillämpningsanvisningar
för det nya
pensionsreglementet för
förtroendevalda.
Kommunstyrelsen
föreslog
kommunfullmäktige att
avvakta med tillämpningsanvisningar för OPF-KL
pensionsreglemente för
förtroendevalda, för att ha
möjlighet att ta del av
eventuella
rekommendationer från
Sveriges kommuner och
landsting (SKL). Enligt
förslaget ska beslutet om
tillämpningsanvisningarna
tas innan nästa
kommunval år 2018.
Fullmäktige beslutade
§99/2015 enligt
kommunstyrelsens

373

3 (3)

förslag.
2017-12-19
§ 144

2019-04-09
§ 42

KS 2017/124
Att ge
kommunfullmäktiges
presidium i samråd med
kommunstyrelsens
presidium i uppdrag att ta
fram ett förslag till uppdrag
för demokratiberedningen
som ska stärka ungas
inflytande och delaktighet i
det lokala samhället.
KS 2019/287 – 2019/419
Ta fram en åtgärdsplan för
hur regleringen ska ske av
2018 års budgetunderskott
som ska regleras senast
inom de tre närmast
följande åren.

Beslutet skickas till

Kommunsekreterare

Anna Trankell
Tf. kommunsekreterare
Ledningsstöd

374

Slutfört. Beslut om
uppdragsbeskrivning till
demokratiberedningen Stärka ungas inflytande och
delaktighet i det lokala
samhället fattades på kf den
17 september § 97/2019.

Slutfört. Kommundirektören
har redovisat förslag till
åtgärder vid extra insatt
kommunstyrelsesammanträde
den 12 juni 2019 och skickat
tertialrapporten till
kommunfullmäktige för ett
ställningstagande för att nå
en ekonomi i balans senast
den 31 december 2019.

1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2019-11-29

KS 2019/101

Val av ny ledamot i demokratiberedningen och nominering av
ledamot till lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks
kärnkraftverk
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i demokratiberedningen under perioden 12 december
2019 till och med 14 oktober 2022 utse Stig Lundqvist (M), samt
att till ny ledamot i lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk
till och med 31 december 2020 nominera Ronny Bränneland (M).
Sammanfattning av ärendet

Jelena Zivkovic (M) har den 4 november 2019 inkommit med en begäran
om entledigande från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,
ledamot i demokratiberedningen och ledamot i lokala säkerhetsnämnden
vid Forsmarks kärnkraftverk.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Inkommen begäran om entledigande
Nomineringar från gruppledare

Beslutet skickas till






Förtroendemannaregistret Troman
Lönecentrum
Regeringskansliet
Berörda ledamöter

375

376

1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2019-11-26

KS 2019/101

Godkännande av entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Ulla Löjdquists (M) begäran om entledigade från sitt uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Ulla Löjdquist (M) har den 26 november 2019 inkommit med en begäran
om entledigade från sitt uppdra som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inkommer begäran om entledigande

Beslutet skickas till



Länsstyrelsen

377

378

1 (2)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2019-11-21

KS 2019/101

Val av vice ordförande i Lönenämnden
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Peter Evansson (S) i Knivsta kommun, till vice ordförande i
lönenämnden under perioden 12 december 2019 till den 31 december
2020,
att utse Klas Bergström (M) i Knivsta kommun, till vice ordförande i
lönenämnden under perioden 1 januari 2021 till och med den 31 december
2022.
Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges beslut § 155/2018 uppdrogs Lönenämnden utse
vice ordförande. I 6 kap. 21 §, 5 kap. 1 § stycke 2 och 5 kap. 2 §
kommunallagen, framgår att valet av ordförande och vice ordförande är en
fråga exklusivt för fullmäktige i den gemensamma nämndens
värdkommun, och får inte delegeras till nämnderna. Värdkommunen väljer
en ledamot och en ersättare, övrig samverkande kommun väljer en ledamot
och en ersättare. Värdkommunen utser ordförande och vice ordförande
bland dem som valts till att ingå i nämnden.
Tierps kommun är värdkommun för den gemensamma Lönenämnden och
den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation.
Nämnden ansvarar för löne- och pensionsadministrationen i Tierps,
Älvkarleby och Knivsta kommuner. Nämnden består av tre ledamöter och
tre ersättare.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Beslut kommunfullmäktige § 155/2018
Reglemente för gemensam lönenämnd i Tierps, Älvkarleby och
Knivsta kommuner

Beslutet skickas till





Lönenämnden
Knivsta kommun
Älvkarleby kommun
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2 (2)



Berörd förtroendevald

380

1 (2)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2019-11-21

KS 2019/101

Val av vice ordförande i IT-nämnden
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Peter Evansson (S) i Knivsta kommun, till vice ordförande i ITnämnden under perioden 12 december 2019 till och med den 31 december
2020,
att utse Klas Bergström (M) i Knivsta kommun, till vice ordförande i ITnämnden under perioden 1 januari 2021 till och med den 31 december
2022.
Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges beslut § 154/2018 uppdrogs IT-nämnden utse vice
ordförande. I kommunallagen kap. 6 § 21, kap. 5 § 1 stycke 2 och kap 5 §
2 framgår att valet av ordförande och vice ordförande är en fråga exklusivt
för fullmäktige i den gemensamma nämndens värdkommun, och får inte
delegeras till nämnderna. Den gemensamma nämndens presidium utgörs
av ordförande och vice ordförande. Dessa funktioner utses av
värdkommunens kommunfullmäktige bland dem som valts till att ingå i
nämnden.
Nämnden består av 5 (fem) ledamöter och 5 (fem) ersättare. Varje
samverkande kommun utser en ledamot och en ersättare. Vice ordförande
har funktion som ordförandes ställföreträdare.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Beslut kommunfullmäktige § 154/2018
Reglemente för gemensam it-nämnd i Knivsta, Heby, Tierps,
Älvkarleby och Östhammars kommuner

Beslutet skickas till






IT-nämnden
Knivsta kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun

381

2 (2)




Heby kommun
Berörd förtroendevald

382

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-11-29

KS 2019/71

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i
appen löpande vart efter dem registrerats i kommunens
diarieföringssystem.
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka
handlingar som finns att tillgå.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför
kommunstyrelsen senast sammanträde

383

