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Övergripande mål och budget 2020 - med 
planering för 2021-2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Skattesatsen för 2020 fastställs till 19:60 

2. Övergripande mål och budget för 2020 med planering för 2021-2022 
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 13 november 2019. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och 
nyupplåning på 70 mnkr varav 20 mnkr som beslutats av fullmäktige i 
budget 2014, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark 
(L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

6. Uppföljning under 2019 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2020. 

8. Kommunstyrelsen får under 2020, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2020 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fastställde 29 maj 2019 budgetdirektiv och tidsplan för 

arbetet med budget 2020.  
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Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (S), kommunstyrelsens förste vice 

ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 

13 november 2019 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 2020 

och inriktning för 2021-2022. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-28 med 

bilaga; Övergripande mål och budget 2020 – med planering för 2021–

2022. 

 Nämndernas budgetsförslag, i akt. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen fastställde 29 maj 2019 budgetdirektiv och tidsplan för 

arbetet med budget 2020.  

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (S), kommunstyrelsens förste vice 

ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 

13 november 2019 lagt fram förslag till övergripande mål och budget för 2020 

med planering för 2021–2022. 

Överläggningar med de fackliga organisationerna enligt MBL har ägt rum den 

4 november och 11 november 2019. 

Barnperspektiv 

De flesta verksamheterna i budgeten berör barn och unga direkt eller indirekt. 

Dagens satsningar skapar goda förutsättningar för ett hållbart Upplands-Bro. 

Att skapa ett socialt hållbart samhälle där människor är trygga är prioriterat. I 

och med att kommunen har en ekonomi i balans som säkerställer skyddet av 

kommunens tillgångar och åtaganden, försäkras att dagens skattebetalare 

betalar för dagens konsumtion och inte för över kostnader på nästa generations 

skattebetalare. 

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk 

utveckling och människors frihet att forma sina egna liv. För att alla elever ska 

kunna nå så långt som möjligt förstärks resurserna till förskola och skola. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

Bilagor 

1. Övergripande mål och budget 2020 – med planering för 2021-2022 
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Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Bolagen 

 Revisorerna 



 PROTOKOLLSUTDRAG 12 (26)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

 

§ 147 Övergripande mål och budget 2020 - 
med planering för 2021-2022 

 Dnr KS 19/0008 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Skattesatsen för 2020 fastställs till 19:60 

2. Övergripande mål och budget för 2020 med planering för 2021-2022 
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 13 november 2019. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och 
nyupplåning på 70 mnkr varav 20 mnkr som beslutats av fullmäktige i 
budget 2014, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark 
(L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

6. Uppföljning under 2019 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2020. 

8. Kommunstyrelsen får under 2020, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2020 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

Särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Conny Timan (S), och Catharina 

Andersson (S) deltar ej i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar ej i beslutet. 

Anna Norberg (MP) deltar ej i beslutet. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fastställde 29 maj 2019 budgetdirektiv och tidsplan för 

arbetet med budget 2020.  

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (S), kommunstyrelsens förste vice 

ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 

13 november 2019 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 2020 

och inriktning för 2021-2022. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-28 med 

bilaga; Övergripande mål och budget 2020 – med planering för 2021–

2022. 

 Nämndernas budgetsförslag, i akt. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Skattesatsen för 2020 fastställs till 19:60 

2. Övergripande mål och budget för 2020 med planering för 2021-2022 
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 13 november 2019. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och 
nyupplåning på 70 mnkr varav 20 mnkr som beslutats av fullmäktige i 
budget 2014, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark 
(L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 13 november 2019. 

6. Uppföljning under 2019 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2020. 

8. Kommunstyrelsen får under 2020, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2020 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 Bolagen 

 Revisorerna 
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1 Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger 
plats 

  

Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i Upplands-Bro. Vår 

vackra natur, en levande landsbygd, stora kulturvärden och inte minst alla människor 

som bor och verkar i kommunen som bidrar till vår utveckling. Samtidigt står 

Upplands-Bro inför ett antal utmaningar. 

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser de största förändringarna inom 

områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering och kostnadsutveckling för 

offentlig sektor. Det finns stora ekonomiska utmaningar för framtidens välfärd. Vi kan 

också slå fast att offentlig sektor har stora möjligheter. Möjligheterna handlar främst om 

ett innovativt ledarskap som skapar förutsättningar för framtidens välfärd.  

Detta ställer särskilda krav på ledarskap och att leda i förändring samtidigt som trycket 

är hårt. Framförallt demografin ställer höga krav på kommunsektorns finanser. 

Kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för 

befolkningen i arbetsför ålder, där just äldre och unga ökar snabbt under en kommande 

tioårsperioden. Den största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete samtidigt 

som den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. Detta ställer 

krav på nya lösningar och på effektiviseringar. 

Vi, Alliansen i Upplands-Bro bestående av Moderaterna, Liberalerna, 

Kristdemokraterna och Centerpartiet vill att Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam 

och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå dit behöver vi skapa bättre 

livsvillkor genom ökad valfrihet, höja kvaliteten i välfärden samt skapa en 

företagarvänlig miljö som får fler i arbete. Vi vill även utveckla service och nytta så att 

varje skattekrona används effektivt och till rätt saker. 

Vi inom Alliansen vill stärka invånarnas engagemang och möjlighet att påverka de 

beslut som rör dem själva och samhället i stort. Vi måste förstärka och utveckla den 

politiska arenan och med mod och engagemang våga driva de prioriterade frågorna med 

kraft och beslutsamhet. Detta betyder att vi måste öka tillgängligheten till 

beslutsfattandet och att skapa arenor och kanaler för att möta våra invånare. 

Vi inom Alliansen vill se ett tryggare Upplands-Bro. Tryggheten är grunden för ett 

fungerande samhälle där människor mår bra fysiskt och psykiskt. Alla ska kunna känna 

sig trygga oberoende av när på dygnet och var i kommunen vi rör oss. Vi ser med oro på 

den bild som målas upp kring kommunen som en otrygg plats och kommer aktivt att 

arbeta för att inga utsatta områden ska vara identifierade inom kommunen.  

Vi ser ett behov av mer långsiktiga åtgärder för ett hållbart Upplands-Bro bland annat 

genom att bryta utanförskapet i socialt utsatta områden, tidiga insatser för barn som är i 

eller riskerar att hamna i utanförskap, närmare samarbete mellan polis, väktare, skola, 
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socialtjänst, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, näringsliv samt föreningar och olika 

frivilligorganisationer. 

Vi vill att våra kommuninvånare ska kunna välja det som passar just dem bäst, vi vill 

stärka möjligheterna för invånarna att forma sina liv. Vi satsar på att skapa valfrihet och 

hållbarhet. Det gäller allt från kulturcheck för skolelever till fria val av förskola och 

skola samt äldreomsorg, oberoende av om det är kommunen eller fristående aktörer som 

driver verksamheterna. 

Att kunna välja mellan boende i tätort och landsbygd är också viktigt. Både tätorten och 

landsbygden ska utvecklas och leva. Valet av villa, radhus, bostadsrätt eller hyresrätt är 

också viktigt beroende på var i livet vi befinner oss. Vi vill vara en kommun för alla 

åldrar. 

Upplands-Bro ska växa hållbart. Vi ser att Upplands-Bros befolkning långsiktigt växer 

med cirka 2% årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. 

De senaste årens befolkningstillväxt har skapat en mängd utmaningar för kommunen. 

Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen ska erbjuda. 

Vi ska erbjuda en bra barnomsorg och skola, god social- och äldreomsorg, stort utbud 

av arbetstillfällen, ett rikt fritids- och kulturliv, attraktiva bostäder, samt välkomnande 

boendemiljöer.  

I Upplands-Bro är alla människor välkomna och i kommunen gäller öppenhet och 

respekt gentemot alla medborgare. Nyligen utsågs Upplands-Bro till en av Sveriges 

företagsvänligaste kommuner för nionde året i rad, något som åren framöver är 

avgörande för att skapa goda förutsättningar att hjälpa människor från bidrag och 

utanförskap till en egen försörjning. Här spelar även civilsamhällets insatser 

tillsammans med människors ideella engagemang en viktig roll i arbetet med att hjälpa 

kommunens behövande och utsatta, vilket vi värdesätter. 

I Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och nästa generations 

invånare. Vårt fokus ligger på ökad kvalitet i förskola och skola men också trygghet och 

värdighet för Upplands-Bros äldre, strategiskt miljöarbete, fysiska trygghetsåtgärder i 

stadsmiljön samt att fortsätta utveckla det planerade underhållet av kommunens skol- 

och förskolelokaler. Delar som på sikt är viktiga för att säkra Upplands-Bros fortsatta 

attraktivitet för såväl befintliga som nya upplands-brobor. Vi vill att invånarna i 

Upplands-Bro ska få bättre levnadsvillkor när det gäller både psykiskt och fysiskt 

välmående. 

Livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare ska vara stark. I 

Upplands-Bro ska de äldre medborgarna känna sig trygga med att de får en 

värdebaserad omsorg med god kvalitet. Det gäller oavsett om de vistas på ett 

äldreboende eller får hjälp i hemmet av hemtjänsten.  

Vi verkar för ett Upplands-Bro där trygghet, valfrihet och kvalitet står i fokus, där 

ordning och reda i ekonomin är en självklarhet och där människors egenmakt och behov 

står i centrum. Vi skapar ett Upplands-Bro där människor vill bo, leva och verka.  
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Fredrik Kjos (M)                                                         Martin Normark (L) 

  

  

Jan Stefansson (KD)                                                    Lisa Edwards (C) 
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2 Så här styrs Upplands-Bro 
2.1 Vision och övergripande mål  

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas mot 2035. 

Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats”. Visionen omsätts i ett 

strategi- och styrsystem som tar sin utgångspunkt i ett utåtriktat perspektiv för att beskriva hur 

Upplands-Bro som kommun skapar förutsättningarna för service och nytta för invånarna. 

Offentlig sektor står inför stora utmaningar men också möjligheter. Att långsiktigt verka för 

social, ekonomisk samt miljömässig hållbarhet är avgörande för hur Upplands-Bro kommer att 

lyckas att leverera service och nytta i framtiden 

Fokus på service beskrivs i övergripande mål, dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter 

invånarnas förväntan på kvalitet och service och där ekonomisk, social och miljömässig 

hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.  

Under de närmsta åren kommer verksamhetsvolymerna att öka och det gör att Upplands-Bro 

behöver effektivisera verksamhet samtidigt som arbetet behöver ha ett långsiktigt fokus. Det 

betyder till exempel att förebyggande arbete samt omställning till metoder som ny teknik och 

digitalisering är viktiga för Upplands-Bros utveckling. Utöver att effektivisera verksamhet och 

förändra arbetssätt kommer sysselsättningsgraden att behöva öka och arbetslivet förlängas.  

En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom sex övergripande mål. 

Dessa är: 

 Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem 

själva och samhället i stort.  

 Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre 

invånare är god.  

 Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och 

nästa generations invånare.  

 Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och 

känner trygghet i vardagen.  

 Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och 

samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.   

 I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet. 

 

De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan formuleras till olika 

mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd. Nämndmålen 

utgör grund för verksamheternas mål. Verksamhetsmålen utgör i sin tur en grund vid chef- och 

medarbetarsamtal där målen omsätts till individuella mål för varje medarbetare.  
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2.2 Övergripande mål för Upplands-Bro 

De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter. De övergripande målen utgör 

en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att uttrycka hur Upplands-Bro 

möter invånarnas förväntan på kvalitet i service. För att utveckla kvalitet och effektivisera 

verksamhet handlar en del om omvärldsbevakning och om att omsätta nya lösningar. 

Omvärldsbevakning ger också fördjupad förståelse för behov som i sin tur möjliggör 

förutsättningar för att utveckla service och nytta.  

2.2.1 Stärka demokratin 

Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och engagerade i 

frågor som berör dem själva och samhället i stort.” 

Den lokala nivån av beslutsfattande har stor påverkan på invånarnas liv. Att möjliggöra 

inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle. Att skapa 

ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.  

Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det innebär att kommuner ska ge kvinnor 

och män, flickor och pojkar en likvärdig service och främja en jämställd samhällsutveckling. 

Det handlar om mänskliga rättigheter men också om kvalitet och effektivitet. Upplands-Bros 

verksamheter ska planeras med grund i människors behov och resurser ska fördelas likvärdigt 

mellan könen. Kommuner har ett särskilt ansvar att motverka alla former av våld mot kvinnor 

och flickor. 

2020 blir barnkonventionen lag. 2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige som anger att 

Upplands-Bro ska ha ett barnrättsperspektiv med i tjänsteskrivelser. Enligt beslutet i 

kommunfullmäktige ska konsekvenser för barn och påverkan i barnens livsmiljö beskrivas inför 

varje beslut. Under 2020 behöver barnkonventionen återspeglas i styrande dokument, 

kartläggning av kunskapsnivåer behöver genomföras och den nya lagen behöver förankras i 

organisationen. Framförallt gäller under 2020 att säkerställa att det finns kunskap om barnets 

rättigheter, att barn och ungas röster hörs och påverkar samt att besluten som tas är grundade i 

barnrätt och avslutningsvis om att skydd och stöd kring barn fungerar. Utifrån konventionen om 

barnets rättigheter (3.1) beskrivs att, ”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av 

offentliga eller privata eller sociala välfärdsinstitutioner domstolar administrativa myndigheter 

eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 

Bedömningen av det enskilda barnets bästa behöver särskilt beaktas.”  
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2.2.2 Meningsfullt åldrande  

Det övergripande målet för att skapa meningsfullt åldrande: “Livskvalitet och känslan av 

meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.” 

I takt med den starka befolkningstillväxten förändras också befolkningens 

ålderssammansättning. Befolkningsstrukturen ändras när invånarna åldras, som följd av in- och 

utflyttningar från/och till länder samt av födslar och dödsfall. Inom de närmsta åren förväntas 

antalet i den äldsta åldersgruppen öka kraftigt.  

Andelen äldre är en stor och växande grupp och en viktig resurs för samhället. Delaktighet och 

inflytande är betydelsefullt för en god hälsa. Inom Upplands-Bro har finns fyra grunder för ett 

aktivt, hälsosamt och gott åldrande, dessa fyra grunder är social gemenskap och stöd, 

meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.  

 

2.2.3 Lustfyllt lärande  

Det övergripande målet för att skapa lustfyllt lärande: “I Upplands-Bro skapas lust till lärande 

och utveckling för dagens och nästa generations invånare.”  

Den förändrade befolkningsstrukturen innebär även att antalet barn och unga ökar kraftig vilket 

leder till ökade behov inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både kommunala 

och fristående huvudmän. Som utbildningsanordnare är det viktigt att vara uppdaterad på 

arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. Att klara skolan har stor betydelse för 

hälsan för samtliga åldrar. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och 

skolresultaten ska förbättras. Utbildningen ska utgå från varje elevs förutsättningar och förmåga 

i strävan att skapa ett livslångt lärande. Barn och ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas 

under 2020. 

 

2.2.4 Hållbar hälsa och liv  

För att skapa hållbar hälsa och liv: “Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt 

och känner trygghet i vardagen.” 

Rätten till frihet och personlig säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta område 

ska genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden. 

Inom Upplands-Bro bidrar vi till invånarnas hälsa, vi strävar efter att skapa en god och jämlik 

hälsa då det är grunden för ett hållbart samhälle. Inom Upplands-Bro ansvarar kommunen för 

merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan för invånares hälsa genom livet. Det 

handlar om hur skolan bedrivs, hur den sociala omsorgen fungerar men även hur bostads- och 

samhällsplaneringen bedrivs. Det handlar även om i vilken utsträckning det finns kultur- och 

fritidsaktiviteter oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation.  

Tillsammans med andra myndigheter, frivilligorganisationer och kommunens invånare arbetar 

Upplands-Bro aktivt för att öka känslan av inkludering och för att bryta utanförskapet i utsatta 

miljöer.  
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2.2.5 Hållbart samhällsbyggande 

För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: “Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje 

år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.”   

I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter 

samman till en långsiktigt hållbar helhet. Avvägningar och bedömningar görs i förhållande till 

nationella mål och strategier. När det gäller bostadsförsörjningen har Upplands-Bro ett ansvar 

för att i samverkan ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa tillse att den byggda miljön tar 

hänsyn till människors hälsa, trygghet och sociala sammanhang.  

Inriktningen är att skapa en god livsmiljö mellan hus med estetik och konst som medel som ger 

attraktiva boendemiljöer som skapar trygghet, stolthet och platser för rekreation.  

Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken samt delar 

av transportinfrastrukturen. Inom Upplands-Bro verkar kommunen för goda 

pendeltågsförbindelser och en frekvent busstrafik. Människors möjlighet att transportera sig är 

avgörande för kommunens utveckling.  

2.2.6 Valfrihet och konkurrensneutralitet 

För att skapa valfrihet och konkurrensneutralitet: “I Upplands-Bro finns förutsättningar för 

valfrihet och konkurrensneutralitet.” 

Valfrihet ökar makten och delaktigheten för Upplands-Bros invånare. I Upplands-Bro ska 

invånare få välja förskola och skola till barn, sin egen vård och vilken äldreomsorg som är 

aktuell. I Upplands-Bro ska det finnas en mångfald av utförare tillsammans med höga 

kvalitetskrav på utförare i välfärden. Valfrihet Upplands-Bro strävar efter att inrätta olika 

valfrihetssystem för olika typer av tjänster. 

Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar 

verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal och regional 

näringslivsutveckling. Både lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om 

valfrihetssystem LOV, möjliggör och reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps 

från privata utförare. Förutsättningar för valfrihet ska förbättras under kommande år. Genom 

upphandlingar och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens.  

 

Bilden åskådliggör visionen och de övergripande målen 
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2.3 Årsvisa nämndmål och styrdokument 

Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i nämndmål. 

Målen i sin tur generar ett antal styrdokument som anger vad som ska göras för att nå visionen, 

och de övergripande målen. Dessa styrdokument kallas för aktiverande styrdokument. Dessa 

anger händelser eller situationer som Upplands Bro kommun vill åstadkomma genom egna 

initiativ.  

Normerande styrdokument klargör Upplands-Bros kommuns förhållningssätt till något, eller 

beskriver hur en tjänst eller service ska utföras. De handlar mindre om vad som ska göras, utan 

mer om hur det ska göras, och vad som inte ska göras. Dessa dokument är till för att styra 

beteenden för att uppnå önskad service. 

De övriga styrdokumenten är ramverket både på förvaltningsnivå och politisk nivå. Dessa 

benämns reglerande styrdokument. Arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar 

förtydligar vad som får och ska göras inom kommunens verksamheter. 

För att leverera service och nytta behöver organisationen anpassas och justeras regelbundet för 

att möta samhällets behov och förväntningar. Under 2020 anpassas organisationen för att möta 

de övergripande målen och budgeten. 

För att beskriva framsteg, utveckling och grad av service och nytta behövs en beskrivning om 

vad som görs bra och vad som är framgångsrikt. Detta då organisationer utvecklas allra bäst om 

fokus är på att förstärka det som är starkt och hållbart. Under 2020 utvecklas kommunikationen 

för att stimulera utveckling. 
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2.4 Organisationens strategier för att nå övergripande mål  

För att nå de övergripande målen och nämndmålen arbetar organisationen och verksamheterna 

med stöd av följande strategier. 

2.4.1 Långsiktighet och helhet 

De ekonomiska planeringsförutsättningar är långsiktiga och det finns ett kommunövergripande 

styr- och ledningssystem som säkrar kvalitativ service för invånare. Att arbeta långsiktigt skapar 

förutsättningar för att utveckla verksamhet i vardagen där modigt och tydligt ledarskap är en 

betydelsefull del. 

2.4.2 Nya sätt att arbeta 

Arbetet sker förebyggande och innovativt för att möta framtida utmaningar och den 

demografiska utvecklingen.  

Upplands-Bro står inför en demografisk utmaning, samtidigt som befolkningen ökar blir det allt 

färre i arbetsför ålder. För att kunna möta de ökande verksamhetsmässiga volymerna och 

invånarnas behov och förväntningar kommer Upplands-Bro utforma nya sätt att arbeta. Det kan 

gälla digitalisering, ny teknik eller nya arbetssätt.  

2.4.3 Attraktiv arbetsgivare 

Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta medarbetare med 

service till invånarna i fokus. Genom helhetssyn, engagemang och professionalitet utvecklas 

Upplands-Bro. 

Det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär att Upplands-

Bro arbetar aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal samt arbeta med 

arbetsgivarvarumärke.  

2.4.4 Samarbete 

Upplands-Bro är en aktiv part i regionen och utvecklar nya samarbetsformer för nytta och 

service.  

Ett utökat samarbete med näringsliv, civilsamhälle, statliga myndigheter, kommuner och 

regioner är en viktig del i att utveckla Upplands-Bro service till invånarna.  

2.4.5 Lokalförsörjning 

Ledning och styrning av arbetet med kommunens verksamhetslokaler förbättrar service, 

kommunens rådighet och ger möjlighet att planera och verka långsiktigt. 

Under 2020 utvecklas ledning och styrning för investeringar i välfärdslokaler. Att investeringar 

kopplas till långsiktiga planer för såväl verksamheters behov som driftskostnader över år 

grundlägger robust styrning. 
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3 God ekonomisk hushållning 
3.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

1. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens 

nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till kommunens 

resultatutjämningsreserv. 

2. Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan 

användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. 

Upp till 30 % av tidigare reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår. 

3. Kommunens skattesats ska vara oförändrad. 

4. Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast 

nyinvesteringar får finansieras med lån. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden. 

6. Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och 

underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, 

bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd. 

7. Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna 

ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de 

ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med stor 

kostnadsmedvetenhet. 
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4 Planeringsförutsättningar 
4.1 Samhällsekonomiska förutsättningar 

I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. Inbromsningen i BNP-tillväxten som 

inleddes för ett år sedan förutses fortsätta även 2020. Den lägre produktionstillväxten sätter 

redan avtryck på arbetsmarknaden. Att arbetslösheten har bottnat och nu är på väg upp framstår 

som ett faktum. Konjunkturavmattningen som förutses 2020 är tämligen långsam, i likhet med 

tidigare bedömningar. Prognosen pekar på att Sverige når en mild lågkonjunktur mot slutet av 

nästa år. Lågkonjunkturen antas prägla också 2021. 

Svensk exportindustri tycks en tid ha klarat sig från den skarpa avmattning som syns 

exempelvis i Tyskland. En trolig förklaring är de senaste årens försvagning av den svenska 

kronan, som nu är rekordsvag. Utan ytterligare draghjälp från en ytterligare valutaförsvagning 

antas den vikande om världskonjunkturen snart dämpa exporten. Nedgången som beräknas är 

historiskt sett liten, men det efterföljs inte heller av någon snabb rekyl uppåt (under 2020). Såväl 

fallet som återhämtningen i exportprognosen utgör därmed en mindre men mer utdragen svacka, 

jämfört med historiska svängningar. 

Arbetsmarknadskonjunkturen i Sverige bedöms fortsätta att försvagas nästa år. Efter en obruten 

förstärkning sedan 2010 ses en vikande sysselsättning och stigande arbetslöshet. Redan det 

första halvåret i år vittnar om en tydlig dämpning: både antalet sysselsatta och antalet arbetade 

timmar visar då en mindre nedgång. 

Konsumentpriserna i Sverige beräknas stiga i en något långsammare takt än 2 procent 

kommande år. Den nyliga nedgången i kpif-inflationen bedöms som tillfällig och mot slutet av 

2019 beräknas inflationen åter ligga nära 2 procent. 

Efter några år av stigande sysselsättning och stark skatteunderlagstillväxt bromsade 

skatteunderlaget in markant förra året. SKL:s prognos visar att skatteunderlagets ökningstakt 

avtar ytterligare, både i år och nästa år. Kalkylen för efterföljande år visar dels att 

skatteunderlaget växer svagt även 2021, dels att ökningen 2022–2023 istället ligger nära den 

historiska trendtillväxten. 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

BNP % 2,3 1,2 1,3 1,8 1,7 1,6 

Sysselsättning, timmar % 2,4 1,0 -0,5 -0,1 0,8 0,4 

Arbetslöshet % 6,3 6,7 7,1 7,1 6,9 6,9 

KPIF % 2,1 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 

Realt skatteunderlag 1,1 1,4 0,4 0,3 1,1 1,0 

Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

4.2 Förväntad befolkningsutveckling 

Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1 november respektive 

år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna. Befolkningsprognosen visar att 

kommunen beräknas växa till cirka 32 300 invånare 2022.  
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4.3 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag 

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser för 

skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en bedömning om den 

samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för 

kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över 

befolkningen med utgångspunkt från den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år 

med en avstämning i september/oktober. Som underlag för budgeten har SKL:s prognos den 21 

oktober 2019 använts. Intäkterna beräknas öka med 55,5 mnkr 2020 vilket innebär 3,4 %. 

Skatteintäkter och generella bidrag 

Mkr 2019 2020 2021 2022 

Skatteintäkter 1220,4 1266,6 1348,8 1426,6 

Inkomstutjämning 248,8 264,2 258,5 292,2 

Kostnadsutjämning 97,6 82,8 90,5 117,2 

Regleringsbidrag/-
avgift 

20,1 30,5 36,3 32,2 

LSS-utjämning -17,8 -21,3 -21,9 -22,7 

Fastighetsavgift 45,5 47,3 47,3 47,3 

Generellt statsbidrag 
från staten 

9,1 5,7 0 0 

Summa intäkter 1614,6 1670,1 1759,5 1892,8 

 

4.4 Prognos över pensionskostnaderna 

KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av pensionskostnaderna i 

kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetförslaget är framtagen i augusti 2019. 

Pensionskostnaderna ökar då allt fler anställda har lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed 

tjänar in förmånsbaserad pension. PO-pålägget lämnas oförändrat för 2020 men kan behöva 

höjas 2021.  
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Mkr 2019 2020 2021 2022 

Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg 75,2 70,1 76,2 79,3 

Gamla utbetalningar, ÖK-SAP 25,3 26,1 26,8 27,1 

Finansiell kostnad 5,2 5,2 7,6 7,9 

Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt 105,7 101,4 110,6 114,3 

 

4.5 Finansiering 

För 2020 bedöms räntenivåerna vara fortsatta låga. Borgensavgift på 0,35 % uttas av Upplands-

Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet.  

Kommunen har en god likviditet. I nuläget har kommunen lån på 20 mnkr. För nyinvesteringar 

kan ytterligare upplåningsbehov uppstå under året och beslutas i så fall i särskilt ärende av 

kommunfullmäktige. Räntekostnaderna för kommunens lån och pensionsskuld bedöms 

motsvara de finansiella intäkter kommunen får in i form av borgensavgifter och ränteintäkter. 

Därutöver får kommunen utdelning från Kommuninvest. 

4.6 Resultatutjämningsreserv 

Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv inom ramen för 

balanskravsutredningen och eget kapital. Reservering till resultatutjämningsreserv får göras för 

att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av 

antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar 

(enligt lagen om kommunal redovisning) som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter samt 

generella statsbidrag och kommunal ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av 

skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen 

eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för 

pensionsförpliktelser.  

Upplands-Bro kommun har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelserna. 

4.7 Social investeringsfond 

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett 

tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett 

komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet, lärande och 

hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna.  

I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i ett bokslut till 

sociala satsningar. Avsättningen för sociala investeringar görs inom ramen för balanskravs-

utredningen och genom att i eget kapital reservera ett avsatt belopp. Medlen hanteras enligt den 

utformade riktlinjen för den sociala investeringsfonden. Avsättning till fonden har gjorts 2013 

med 10 mnkr, 2016 med 10 mnkr, 2017 med 12 mnkr och 2018 med 15 mnkr. Fonden beräknas 

uppgå till 28,6 mnkr vid årsskiftet 2019. 14,0 mnkr finns kvar av dessa till nya projekt.  

En avstämning av förbrukningen av sociala investeringsfonden görs i delårs- och 

helårsbokslutet. 
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4.8 Balanskravsutredningen 

Balanskravet i Kommunallagens 8:e 
kapitel 2019*) 2018 2017 2016 2015 

Årets resultat enligt resultaträkningen 20 210 107 666 44 124 33 534 2 971 

Avgår realisationsvinster vid försäljning 
av anläggningstillgångar -70 -6 602 -1 077 -614 -2 024 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 20 140 101 064 43 047 32 921 947 

Avgår reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv (RUR)      

Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv (RUR)      

Uttag från social investeringsfond 9 297 1 352 3 026 2 637  

Insättning till social investeringsfond  -15 000 -12 000 -10 000  

Årets balanskravsresultat 29 437 87 416 34 073 25 558 2 043 

Ackumulerad resultatutjämningsreserv 73 690 73 690 73 690 73 690 73 690 

Ackumulerad social investeringsfond 28 644  37 941 24 294 15 320 7 957 

*) Resultat för 2019 är helårsprognos per 
augusti.      
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5 Ägardirektiv 

5.1 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB 

med dotterbolag 

Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är organ för 

kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro Kommun. Kommunens 

verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av den totala kommunala verksamheten. 

Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla Upplands-Bro kommun till en 

attraktiv boende- och verksamhetsort. Bolagens verksamhet ska grundas på aktivt 

samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. 

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. 

Kommunens arkivreglemente och reglemente för intern kontroll ska följas av bolagen. Bolagen 

förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och skyldigheter som överlämnas till bolaget av 

kommunen. Om någon av parterna påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana 

uppdrag. Vid den händelse att något av de givna ägardirektiven för respektive dotterbolag 

kommer i konflikt med ett ägardirektiv från annat dotterbolag, ska moderbolaget tillfrågas. 

5.1.1 Hållbarhet 

Finansiella krav på bolagen  

Bolagen ska bedriva en verksamhet utifrån en grundsyn av ekonomisk och finansiell hållbarhet. 

Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i bolagsordningen för respektive 

bolag, under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas 

på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skälig avkastning enligt respektive bolags 

ägardirektiv med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.  

Bolagen ska fastställa en budget för 2020.  

Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. 

Tidplanen för upprättande av bolagens årsredovisningar och delårsbokslut ska samordnas med 

kommunens tidsplan.  

Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör sina 

ålägganden såvitt avser de kommunala bolagen. Kommunens revision ska vara samordnad med 

företagens. Det innebär att två av kommunens revisorer också ska säljas till lekmannarevisorer i 

bolagen.  

Miljöhänsyn  

Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. 

Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Kommunens miljömål 

ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan lägga till egna och specifika miljömål för 

respektive bolag.  
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Social hållbarhet  

Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens personal ska 

ha kunskap och hög medvetenhet om hur social oro och otrygghet förebyggs och hur bolaget 

kan vara med och öka innanförskapet i våra områden.  

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig trygg i sin 

vardag. Behovet av trygghet tas på allvar. Bolagen prioriterar det redan pågående 

trygghetsarbetet med ytterligare satsningar t ex genom att förbättra belysning, hålla undan skräp, 

ta bort sly och växtlighet som skapar otrygghet i form av mörker och skymda områden.  

Vidare kommer bolagen att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat med fler kameror 

i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder och trygghetsskapande åtgärder 

på gator och torg. Bolagen vill också stärka bevakningen i utsatta områden vid lämpliga tider på 

dygnet. Åtgärderna är ett samspel mellan polisen, kommunen, de kommunala bolagen och 

externa aktörer för en ökad social hållbarhet. 

Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande  
Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland 

annat följande:  

 Ändring av bolagsordning  

 Ändring av aktiekapital  

 Fusion av företag  

 Förvärv eller bildande av dotterbolag  

 Nyproduktion högre än 50 mnkr  

 Försäljning eller likvidation av dotterbolag  

 Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år eller högre än 

10 mnkr per objekt.  

 Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr.  

5.2 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 

 ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.  

 lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.  

 betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som 

säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. Borgensavgift utgår på den 

lånevolym som bolaget har vid ingången av 2019 samt nya lån som bolaget tecknar 

under året och uppgår till 0,35 %.  

 öka kundnöjdheten och värdera genom NKI. 

 arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och 

utanförskap i samverkan med övriga aktörer. 

 arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer.  
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 schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 0 % inför 2020.  

 låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av 

kommunen. 

 under året undersöka och ta fram förslag på lämpliga fastigheter för avyttring och 

försäljning med inriktningen på fortsatt låga kostnader. 

 

5.3 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus 

 ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.  

 grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig ekonomisk 

planering och styrka.  

 genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och försäljning av 

fastigheter upprätthålla en synlig soliditet på 20 % år 2020.  

 ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar 

en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under 

föregående räkenskapsår med tillägg av 1 %.  

 betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som 

säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget 

har vid ingången av 2019 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 

0,35 %.  

 under perioden 2019–2022 påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter.  

 uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder. 

 arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och 

utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer. 

 arbeta aktivt för trivsamma boendemiljöer. 

 aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum och 

Kungsängens centrum.  

 omvandla eller sälja lämpliga delar av bostadsbeståndet. Omvandling till bostadsrätter 

ska ske under förutsättning att hyresgäster är intresserade. 
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6 Budget med ekonomisk plan 

6.1 Resultatbudget  

Mnkr 2019 2020 2021 2022 

Nämndernas budgetramar  1577,1 1633,2  1700,0  1831,5  

Avgår internränta -3,4 -9,9  -12,2  -13,3 

Pensionskostnader, ej 
reglerat i PO-pålägg 

26,5 26,1  26,8 27,1 

Kommunstyrelsen – 
oförutsett 

0,0 11,6  11,6 11,6 

Summa verksamhetens 
nettokostnader 

1600,2 1661,0   1726,2 1856,9 

Skatteintäkter 1220 1 266,6 1 348,7 1 426,6 

Inkomstutjämning 244,9 264,2 258,5 292,2 

Kostnadsutjämning 94,7 82,8 90,5 117,2 

Regleringsbidrag 12,6 30,5 36,3 32,2 

LSS-utjämning -17,1 -21,3 -21,9 -22,7 

Tillskott 10 mdkr till 
välfärden 9,1 5,7 0,0 0,0 

Fastighetsavgift 45,6 47,3 47,3 47,3 

Summa skatteintäkter 
och bidrag 

1609,8  1675,8  1759,4  1892,8 

Finansnetto 0,0  2,0   2,0 2,0 

Summa finansiering 1609,8  1677,8   1761,4 1894,8 

          

Årets resultat 9,6  16,8   35,3 37,9 

 

6.2 Nämndernas ramar, sammanställning för 2020 

Nämndernas ramar, 
sammanställning för 
2020 

Budgetram 2019, inkl 
kapitalkostnader 

Totalt 
tillskott 

Budgetram 
2020 

Revision 1 165 15 1 180 

Kommunstyrelsen 139 118 1 382 141 600 

Bygg- och miljönämnden 5 549 51 5 600 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

187 674 -10 974 176 700 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

86 276 1 374 87 650 

Socialnämnden 207 930 24 970 232 900 

Ekonomiskt bistånd 15 620 180 15 800 

Tekniska nämnden 55 732 5 568 61 300 

Utbildningsnämnden 672 061 35 739 707 800 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 

205 991 -2 191 203 800 
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SUMMA 1 577 116 56 114 1 633 230 

6.3 Investeringsbudget 

Tkr Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Kommunstyrelsen 28 000 13 000 3 000 

Bygg- och miljönämnden 0 0 0 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

1 500 1 500 1 500 

Kultur- och fritidsnämnden 16 000 0 0 

Socialnämnden 550 550 250 

Tekniska nämnden 19 800 34 050 37 100 

Utbildningsnämnden 8 700 8 700 11 500 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 

1 120 800 750 

Summa 75 670 58 600 54 100 

Avgiftsfinansierade 
verksamheterna 

      

Avfallsverksamheten 13 755 255 255 

VA-verksamheten 81 800 46 100 44 100 

Summa 95 555 46 355 44 355 

 

Kommunstyrelsen 

 IT-investeringar 

Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning avsätts årligen.  

 Digitalisering 

Central pott för investeringar för ökad digitalisering. Medel är borttagna från respektive nämnd. 

 Restaurering av Lejondalssjön 

Avser restaureringsåtgärder för att minska problem med ökande fosforläckage. Åtgärdsprogram 

för sjön finns. Sjön har problem med internbelastning av fosfor. Kommunen har en tidsfrist till 

2021 för att sjön ska uppnå god ekologisk status. Den har idag måttlig status.   

 Granhammarsvägen 

Avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder med anläggande av två cirkulationsplatser vid av- och 

påfartsramper till E18 samt åtgärder avseende gång- och cykelvägen. Ombyggnaden finanserias 

uppskattningsvis till större delen via exploateringsbidrag men för resterande del behöver 

investeringsmedel tillföras. Ombyggnaden beräknas pågå i etapper under 2020 och 2021.  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Inventarier i nämndens verksamheter. 

Kultur- och fritidsnämnden 

 Återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård 

 Byte av konstgräset i fotbollshallen  

 Fastighetsunderhåll  
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 Kvistabergs lada och verkstad  

 

Socialnämnden 

Inventarier i nämndens verksamheter. 

Tekniska nämnden 

 Trafik och tillgänglighet 

 Buller- och cykelåtgärder 

 Gröna dalen 

Utbildningsnämnden 

 Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i förskolor och skolor. 

 Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar av 

förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor. 

 Nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder. 

 Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök. Avser inventarier och utrustning. 

Äldre- och omsorgsnämnden 

Inventarier i nämndens verksamheter. 

Avfall 

 Nya containrar kretsloppscentralerna 

 Inköp av nya kärl 

 Utveckla Kretsloppscentralerna 

VA 

 Diverse maskiner 

 Pumpstationer 

 Tillskottsvatten:  

 LPS-pumpar (lågtryckspumpar) 

 Dagvattenåtgärder 

 Nya ledningar, renovering och serviser 

 Utökat verksamhetsområde 

 Upprustning av fordonsparken 

 Gröna Dalenparken 

 Norrvattens ledningsflytt 
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6.4 Exploateringsbudget 

Exploaterings- 
/genomförandeprojekt 

Utgifter 
(tkr) 

Inkomster 
(tkr) 

 Norrboda-Brunna 
verksamhetsområde  

500 500 

 Ringvägen  18 000 0 

 Blommans förskola  600 600 

 Trädgårdsstaden i Bro  53 000 0 

 Tegelhagen  57 800 43 300 

 Granhammarsvägen  15 000 15 000 

 Lillsjöbadväg  10 000 10 000 

 Önsta Hästsportanläggning  500 500 

 Kockbacka finplanering  500 0 

Totalt 155 900 69 900 

 

Norrboda-Brunna verksamhetsområde 
Kvarstående entreprenadarbeten avseende passage i tunnel under E18. Utgifter avser 

entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på markförsäljningar 

med påslag för utbyggnad av infrastruktur. 

Ringvägen 

Projektering av huvudgata pågår samt förberedande markarbeten för att möjliggöra pågående 

husbyggnad. Försäljning av en fastighet kommer att genomföras under 2020. Utgifter avser 

entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på markförsäljningar 

med påslag för utbyggnad av infrastruktur. 

Blommans Förskola 

Utgifterna avser utbyggnad av infrastruktur/allmänna anläggningar. Inkomsterna avser 

ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar, försäljning av mark. 

Trädgårdsstaden i Bro 

Utgifterna avser entreprenadarbeten, utbyggnad av infrastruktur och allmänna anläggningar. 

Inga inkomsterna förväntas under 2020. 

Tegelhagen 

Projektering av allmänna anläggningar pågår. Utbyggnad sker etappvis. Fortsatt utbyggnad av 

allmänna anläggningar och infrastruktur beräknas sker under 2020. Utgifter avser projektering 

och entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer. 

Granhammarsvägen etapp 2  

Preliminär start av utbyggnad av allmänna anläggningar beräknas ske under 2020. Kostnaderna 

avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer. 

Lillsjöbadväg 

Projektering av allmänna anläggningar pågår.  Utbyggnad av allmänna anläggningar beräknas 

genomföras under 2020. Utgifter avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på 

markförsäljning. 

Önsta, Hästsportanlägging 

Byggstart av busshållplats beräknas ske under 2020. Utgifter avser projektering och 

entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.  
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Kockbacka  

Finplanering av vägar inom området Kockbacka. Kostnader avser entreprenadarbeten. Inga 

inkomster förväntas under 2020. 
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6.5 Nämndbudget 

6.5.1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och 

ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för 

marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och arbetsgivarfrågor, 

ekonomi- och finansieringsfrågor och överförmyndarverksamheten.  

Det nyinrättade samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor, 

miljöstrategisk verksamhet, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, 

detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- 

och exploateringsverksamheten.  

Trygghetsutskottet har, under Kommunstyrelsen, det politiska ansvaret för brottsförebyggande 

frågor i kommunen samt politiskt ansvar för samordningen av dessa frågor med andra relevanta 

aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, bostadsbolag, 

näringsliv, bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer och föreningar. Utskottet utgör också 

kommunens Brottsförebyggande råd. 

Budget 2019 139 118 

Generell kompensation 1% 1 382 

Budget 2020 140 500 

Plan 2021 140 500 

Plan 2022 140 500 
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6.5.2 Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar. Bygg- 

och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa och välmående hos 

människor samt en god bebyggd miljö.  

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och 

bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och miljönämnden 

ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande lagstiftningar - miljöbalken, 

livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och 

förordning om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i 

syfte att värna människors hälsa och miljön.  

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland annat för att 

minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår. Målsättning är att bidra till att de 

nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. 

Budget 2019 5 549 

Generell kompensation 1% 51 

Budget 2020 5 600 

Plan 2021 5 600 

Plan 2022 5 600 
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6.5.3 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor 

och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och arbetslivsnämnden 

ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen som 

huvudman enligt skollagen och andra författningar.  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad 

som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende ungdomar under 20 år som 

fullgjort skolplikten och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 

gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. 

Budget 2019 187 674 

Volymförändring 5 000 

Generell kompensation 1% 1 726 

Överföring daglig 
verksamhet till 
Socialnämnden -17 700 

Budget 2020 176 700 

Volymförändring 6 000 

Plan 2021 182 700 

Volymförändring 6 000 

Plan 2022 188 700 
 

  



Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2020 29(33) 

 

 

6.5.4 Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens Kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden 

svarar för kulturskola, bibliotek, allmän kultur samt kulturmiljövård. Vidare svarar nämnden för 

stöd till fritids- och föreningsverksamhet i kommunen, kommunens idrotts- och 

fritidsanläggningar och övrig allmän fritids- och friluftsverksamhet 

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och 

fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling, 

bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så som 

konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och 

offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan och 

kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år.  

 

Budget 2019 86 276 

Generell kompensation 1% 874 

Kapitalkostnader 500 

Budget 2020 87 650 

Kapitalkostnader 4 000 

Plan 2021 91 650 

Plan 2022 91 650 
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6.5.5 Socialnämnden 

Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och 

familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar 

även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestödför 

funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och 

kommunens flyktingmottagande. Från och med 2020 ansvarar nämnden även för daglig 

verksamhet. 

 

Budget 2019 207 930 

Generell kompensation 1% 2 270 

Överföring av daglig 
verksamhet från GAN 17 700 

Omfördelning från ÄON 5 000 

Budget 2020 232 900 

Plan 2021 232 900 

Plan 2022 232 900 
 

Ekonomiskt bistånd 

Budget 2019 15 620 

Generell kompensation 1% 180 

Budget 2020 15 700 

Plan 2021 15 700 

Plan 2022 15 700 
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6.5.6 Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala 

gator, vägar, trafikanläggningar (t.ex. parkeringar) och torg, skötsel av grönområden, 

bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.  

Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom 

vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden 

delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom 

myndighetsutövning för bl.a. entreprenörer.  

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor 

och kommunens byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för 

att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden arbetar också för kommunens 

frågor om namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar.  

Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av 

fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Budget 2019 55 732 

Generell kompensation 1% 568 

Kapitalkostnader 5 000 

Budget 2020 61 300 

Kapitalkostnader 5 000 

Plan 2021 66 300 

Kapitalkostnader 5 000 

Plan 2022 71 300 
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6.5.7 Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, 

barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, samt 

för kostverksamheten i kommunen.  

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella 

styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och 

allmänna råd.  

 

Budget 2019 672 061 

Volymförändring 28 000 

Generell kompensation 1% 6 739 

Särskild satsning skolpeng 1% 6 000 

Effektivisering  -5 000 

Budget 2020 707 800 

Volymförändring 32 400 

Plan 2021 740 200 

Volymförändring 30 700 

Plan 2022 770 900 
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6.5.8 Äldre- och omsorgsnämnden 

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten samt 

personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 år där beslut 

ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till 

sjuksköterskenivå.  

 

Budget 2019 205 991 

Generell kompensation 1% 2 109 

Särskild satsning hemtjänst 1% 700 

Omfördelning till 
Socialnämnden -5 000 

Budget 2020 203 800 

Volymförändring 9 100 

Plan 2021 212 900 

Volymförändring 9 600 

Plan 2022 222 500 
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Interpellation om att anlägga en gång- och 
cykelväg mellan Håbo-Tibble och Bro 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V) inkom den 2 november 2019 med en interpellation om att 

anlägga en gång- och cykelväg mellan Håbo-Tibble och Bro. Den 6 november 

2019 beslutade Kommunfullmäktige att interpellationen skulle besvaras vid 

nästkommande sammanträde för Kommunfullmäktige den 27 november 2019. 

Beslutsunderlag 

 Interpellation inkommen den 2 november 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Frågeställaren 

 



Kommunfullmäktige i Upplands-Bro
kommun@upplands-bro.se

Interpellation

I kommunens Landsbygdsprogram finner vi att en satsning på gång- och cykelvägar (GC-
väg) för att knyta samman landsbygden med våra två tätorter är inplanerad men utöver detta
har inget hänt på denna front.

Vi Håbo-Tibblebor hade en förhoppning att en GC-väg skulle
anläggas  mellan  Håbo-Tibble  och Bro  samordnad  med  den
VA-ledning som har lagts ner på denna sträcka men än är det
inte för sent att använda sig av dessa röjda sträckor för att få
detta till stånd på de sträckor som följer väg 269.

I nuläget finns det ytterst få som vågar ge sig ut och cykla
efter  269:an  eftersom  den  är  så  pass  smal  och  den  tunga
trafiken bara ökar och ökar. Vi ser att de unga dras till både
ungdomsgårdar, simhall och övrig idrott i Bro men måste, på
grund  av  denna  farliga  vägsträcka  servas  av  sina  föräldrar
eftersom kollektivtrafik saknas mellan denna landsbygd och
tätort och det är för farligt att gå eller cykla efter denna väg. 

Att denna GC-väg saknas i aktuell planering ser Vänsterpartiet som att berörda inte är införstådda i
Barnkonventionen artikel 16 och artikel 19.
Vi ser också en direkt koppling till att regeringen har fastslagit att vi i Sverige skall vara ledande i
Agenda 2030-arbetet. En snar satsning på nya GC-vägar ser Vänsterpartiet ligger helt i linje med att
uppnå detta mål.

Fråga
När kommer Håbo-Tibbleborna,  såväl barn som vuxna, att  få sin beskärda del av rätten till  att
tryggt kunna gå och cykla till sin tätort utan att behöva känna skräck för att bli påkörd och skadad,
rent av dödad?

Håbo-Tibble den 1 november 2019

Erik Karlsson
Gruppledare Vänsterpartiet Upplands-Bro

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida www.upplands-bro.vansterpartiet.se
e-post upplands-bro@vansterpartiet.se
facebook Vänsterpartiet-Upplands-Bro
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§ 235 Interpellation om att anlägga en gång- 
och cykelväg mellan Håbo-Tibble och 
Bro 

 Dnr KS 19/0601 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V) inkom den 2 november 2019 med en interpellation om att 

anlägga en gång- och cykelväg mellan Håbo-Tibble och Bro. 

Beslutsunderlag 

 Interpellation inkommen den 2 november 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Beslutet skickas till: 

 Frågeställaren 
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Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa förslag 

till: 

a. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 

b. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn av 

solarieverksamhet med stöd av 8 kap. 14 § 

strålskyddsförordningen (2018:506), 

c. Föreskrift om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer med 

stöd av 19 § lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

d. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), med 

undantag av att avgift inte uttas för handläggning av anmälan 

från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera annat 

hushållsavfall (tex matavfall) än trädgårdsavfall enligt 45 § 

avfallsförordningen (2011:927) 

2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att: 

a. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller om 

nedsättning eller eftersänkande av avgift. 

b. Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta 

avgifter och timtaxan med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som 

finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 

3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att 

samtliga föreskrifter om avgift ska gälla från och med 1 januari 2020. 

Sammanfattning 

Miljöavdelningen har under år 2019 sett över kommunens föreskrifter om 

avgift för Bygg- och miljönämndens myndighetsuppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet. Beslutsunderlaget innehåller förslag till föreskrifter om 

avgift enligt miljöbalken, strålskyddsförordningen samt lag om 

sprängämnesprekursorer. De föreslagna ändringarna följer Sveriges kommuner 

och landstings rekommendationer för föreskrifter om avgift inom miljöbalkens 

område och har karaktären av redaktionella ändringar utifrån bland annat 

Kommunfullmäktiges beslut om ”revidering av timavgift för tillsyn och 

prövning enligt miljöbalken med flera”, § 135, 21 november 2018. Föreskrift 
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om avgift för tillsyn enligt miljöbalken har ändrats för att vara kompatibel med 

den nya miljöprövningsförordningen. Föreskrift om avgift för prövning och 

tillsyn av solarieverksamhet är anpassad till den nya strålskyddsförordningen. 

Föreskrift om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer har endast mindre 

ändring i texten gjorts. Miljöavdelningen föreslår att, i enlighet med tidigare 

taxa, en delegation om att årligen räkna upp fasta avgifter och timtaxan med 

den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 

Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i 

oktober månad. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019. 

 ”Beslut om revidering av timavgift för tillsyn och prövning enligt 

miljöbalken med flera”, Kommunfullmäktige, § 135, 21 november 

2018. 

 ”Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område, Vägledning om SKL:s 

taxeunderlag inom miljöbalkens område” Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2018. 

 ”Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område, Handledning om SKL:s 

taxeunderlag inom miljöbalkens område, och taxabilagor” Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2018. 

Ärendet 

Miljöavdelningen har under år 2019 sett över taxorna för Bygg- och 

miljönämndens myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 

enligt miljöbalken, strålskyddsförordningen samt enligt lag om 

sprängämnesprekursorer.  

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § 

kommunallagen, som har följande lydelse: ”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. 

Bygg- och miljönämndens rätt att ta ut avgifter framgår av följande lagar och 

författning: 

 Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) får en kommunfullmäktige 

meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt denna 

balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt 

för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom denna 

balks tillämpningsområde. 
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 Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får en kommun 

meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala 

nämnden utövar. 

 Enligt 19 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer får 

kommunen meddela föreskrifter om avgifternas storlek enligt denna lag 

när det gäller kommunernas tillsynsverksamhet. 

När kommunen bestämmer avgiftens storlek hänvisas till kommunallagens 

regler om att storleken måste avgöras med hänsyn tagen till 

självkostnadsprincipen, 2 kap. 6 § kommunallagen. Självkostnadsprincipen 

innebär att kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än som 

motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 

Vid beräkning av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta 

direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. 

Timtaxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken med 

flera fastställdes av kommunfullmäktige i beslut § 135 den 21 november 2018, 

bilaga 9. Beräkningsgrunderna för taxan finns i tillhörande handlingar och 

följer självkostnadsprincipen. 

Enligt den så kallade likställighetsprincipen i kommunallagen måste alla 

kommunmedlemmar behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något 

annat. 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. Det finns inget hinder mot att 

differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika 

prestationer. Kommunala avgifter behöver inte motsvara den exakta kostnaden 

i varje enskilt fall vilket är praktiskt olämpligt för ansökningsavgifter av olika 

slag. En uträkning av den exakta kostnaden i varje sådant ärende kan till och 

med medföra en fördyring av hela verksamheten. Det är de totala 

avgiftsintäkterna som ska balansera med kommunens kostnader, vilket dock 

inte tillåter orimliga skillnader i avgiftsuttaget.  

Kommunallagen innefattar ett retroaktivitetsförbud vilket innebär att 

föreskrifterna måste fastställas innan de ska gälla. För att de nya föreskrifterna 

ska gälla från den 1 januari 2020 behöver de fastställas av kommunfullmäktige 

före årsskiftet, om beslutet fattas efter årsskiftet innebär det stora 

administrativa konsekvenser eftersom miljöavdelningen har många 

verksamheter med fasta årliga avgifter som gäller från 1 januari. 

Av kommunallagen 8 kap 13 § framgår att kommunala föreskrifter ska 

kungöras genom att det på kommunens eller landstingets anslagstavla 

tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats. 

Delegationer till nämnden 

Miljöavdelningen föreslår att följande delegationer ska finnas i samtliga 

föreskrifter på samma sätt som tidigare: 
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 Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller om 

nedsättning eller efterskänkande av avgift. 

 Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta avgifter 

och timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 

Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på 

SKL:s hemsida i oktober månad.  

Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Miljöavdelningens förslag följer det underlag som Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) har tagit fram för taxesättning av kommunernas verksamhet 

inom miljöbalkens område. Underlaget bygger på att avgiften för den 

återkommande tillsynen, så kallade årsavgifter, ska avspegla de risker för 

människa och miljö som verksamheten ger upphov till och den erfarenhet 

miljöinspektörerna har från tillsynen.  

SKL har i sitt underlag framhållit att regeringen i propositionen om miljöbalk 

uttryckt att myndigheternas miljöarbete så långt som möjligt bör 

avgiftsfinansieras (prop. 1997/98:45 del 1 sid. 516): ”Regeringen vill 

understryka vikten av att myndigheternas verksamhet i möjligaste mån 

avgiftsfinansieras. Tillsynen över hela miljöbalkens område bör som idag som 

huvudprincip vara avgiftsfinansierad. Regeringen bedömer inte att det finns 

skäl att, i enlighet med vad LRF anfört, begränsa avgiftsmöjligheten till 

tillståndspliktig verksamhet. Så långt det är möjligt bör samma principer gälla 

för finansiering av tillsynen enligt hela miljöbalken. En tillsynsmyndighet bör 

således få ta ut avgift för tillsyn av olika objekt på ett enhetligt sätt oavsett om 

tillsynen avser miljöfarlig verksamhet, kemikalieanvändning eller annat som 

regleras av balkens bestämmelser”. 

Bestämmelser 

Färdigt förslag med bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns i 

bilaga 1, ändringarna framgår i bilaga 4 ”Kommenterad Taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område bestämmelser”. Huvudsakligen rör det sig 

om redaktionella ändringar som att till exempel byta uttryck från ”taxa” till 

”föreskrifter om avgifter” samt att skriva in den redan beslutade timtaxan i § 7. 

Timavgift 

Timavgift tas ut när någon fast årlig avgift inte fastställts för verksamheten 

eller i övrigt när den faktiskt nedlagda tiden i ett ärende ska debiteras. 

Timavgift debiteras inte bara för tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också 

för förberedelser och efterarbete samt den tid som går åt för att begära in olika 

handlingar och kompletteringar, skriva beslut etc. 

Lista över de sakområden (enligt miljöbalkens indelning) som kan vara 

aktuella för timdebitering finns i föreskriftens bilaga 1 men även för viss typ av 

verksamheter i föreskriftens bilaga 2.  

Avgifter för ansökan och anmälan  

Miljöavdelningen handlägger årligen ett stort antal ärenden, till exempel 

ansökningar om tillstånd för enskilda avloppsanläggningar, 
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bergvärmeanläggningar, dispenser inom avfallsområdet, anmälningar och 

rapporter av olika slag. En betydande del av miljöavdelningens resurser satsas 

årligen på att handlägga ansökningar och anmälningar av olika slag. För 

hantering av dessa ärenden tas en avgift ut, som ska motsvara den tid som i 

genomsnitt går åt för att handlägga ärendet i enlighet med 

likställighetsprincipen. Ärendets handläggningstid räknas från när, till exempel, 

en ansökan inkommer till kommunen, registreras, handläggs, kompletteras, 

medför telefonsamtal, inspektion, till beslut och expediering.  

Exempel på enkelt ärende som har en avgift som grundar sig på en 

genomsnittlig handläggningstid på 2 timmar. 

Processteg Min tid 

(minuter) 

Max tid 

(minuter) 

Anmälan kommer in till bygg- och miljönämnden, post 

öppnas/e-post tas ut, handlingar registreras och överlämnas till 

handläggare 
20 30 

Handläggning: Handläggare läser in sig på handlingarna och 

gör individuell utredning för varje anmälan och fastighet. Till 

exempel: produktval, placering inom fastigheten, avstånd till 

grannar, tillgänglighet för skadedjur, skydd för hälsa och miljö i 

övrigt. 

Under utredning ska bedömning för olägenhet för människors 

hälsa och miljö göras 

30 40 

Handläggning: Beslut formuleras för den aktuella anmälan med 

aktuella avvägningar med hjälp av mall i Castor 30 40 

Expediering: Brev med beslut och tillhörande handlingar ska 

skickas till sökande med delgivningskvitto som ska anpassas till 

det aktuella beslutet samt besvärshänvisning 
20 30 

Fakturering i två steg. Handläggaren lägger in 

faktureringsuppgifter och uppgifterna skickas digitalt till 

faktureringssystem genom manuellt engångsuttag varje månad. 
10  15 

Summa: 110 

(1 t 50 min) 

155 

(2 t 35 m) 

 

Handläggningsavgifterna i förslag till föreskrifter om avgift stämmer i stort 

med nuvarande Taxa, den har i några få fall justerats för att motsvara en 

kortare tid som behövs för respektive ärendetyp. 

Nedan följer motivering på färdigt förslag med avgifter för prövning av 

ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn som finns i föreskriftens 

bilaga 1, ändringarna framgår i bilaga 5 ”Kommenterad bilaga 1”.  

Punkter under Kemiska produkter (14 kap. miljöbalken) ändrats för att vara 

överensstämmande med Naturvårdsverkets (NFS 2017:5) nya föreskrifter 

om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga 

vätskor och spilloljor. De nya punkterna innebär handläggning av 

information om installation av cistern, hantering av brandfarliga vätskor och 

spilloljor, cisterner som tas ur bruk samt registrering och granskning av 

utförda kontroller av cisterner och rörledningar. Punkter har även ändrats för 
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att överensstämma med förordning (2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser. Den nya punkten innebär handling av underrättelse gällande 

installation eller konvertering utrustning som innehåller med än 14 ton 

koldioxidekvivalenter. Det har även gjorts några förtydligande ändringar när 

det gäller rapport enligt gällande förordning om fluorerade växthusgaser.  

Punkter under avfall och producentansvar (15 kap. miljöbalken) fått nya 

lagrum eftersom miljöbalken samt avfallsförordningen har aktualiserats. En 

del punkter har tagits bort till följd av att kommunens föreskrifter om 

avfallshantering har ändrats. Punkter har förtydligats för att det ska vara 

enklare att förstå vad som menas.  

Det har även lagts till en ny punkt om handläggning av beslut om 

miljösanktionsavgift (30 kap. miljöbalken). En fast avgift underlättar 

handläggningen samt att handläggningsavgiften kan hållas rimlig, en 

uträkning av den exakta kostnaden i varje sådant ärende skulle kunna 

medföra en fördyring. 

Fasta årliga tillsynsavgifter 

Den 1 januari 2017 gjordes vissa förändringar i Miljöprövningsförordning 

(2013:251). Störst förändringar har gjorts i 5 kapitlet (Livsmedel och foder), 12 

kapitlet (Kemiska produkter) och 29 kapitlet (Avfall). 

Miljöprövningsförordningen reglerar vilka verksamheter som är tillstånds- och 

anmälningspliktiga och vilka koder och beskrivningar verksamheterna har. 

Ändringarna påverkar utformningen av föreskriftens bilaga 2 med årliga 

avgifter, eftersom dessa grundar sig på de verksamhetskoder som fanns i den 

tidigare förordningen. 

De fasta årliga tillsynsavgifterna baseras på tillsynsbehovet och ska motsvara 

det behov av tid som årligen bör satsas på tillsynen av respektive verksamhet, 

sett i några års perspektiv. Med i bilagan finns flera verksamheter som inte är 

anmälnings- eller tillståndspliktiga, prövningsnivå U, som inte tas upp i 

förordningen. Eftersom dessa är verksamheter i kommunen som kräver 

återkommande tillsyn, anser miljöavdelningen att de ska ha en fast årlig 

tillsynsavgift.  

Nedan följer motivering på färdigt förslag med avgift gällande årsavgifter för 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter som finns i bilaga 1, 

ändringarna framgår i bilaga 6 ”Kommenterad bilaga 2” 

I föreskriftens bilaga 2 har det främst skett ändringar genom att den har 

anpassat till den nya miljöprövningsförordningen som trädde i kraft den 1 

januari 2017. Detta innebär att bilaga 2 har uppdaterats med nytt lagrum, 

nya avgiftskoder samt att beskrivningen har ändrats så att den stämmer med 

miljöprövningsförordningen. De flesta kapitel i miljöprövningsförordningen 

har fått nya punkter med nytt lagrum, nya verksamhetskoder och 

beskrivningar. Bilaga 2 har uppdaterats med lagrum, verksamhetskoder, 

avgiftskoder, tidsfaktor i timmar och beskrivningar. 

Industriutsläppsverksamheterna har uppdaterats med nytt lagrum där ett ”-i” 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 7 (10)  
2019-10-11 KS 19/0551 

 
 

 

lagts till efter verksamhetskoden och avgiftskoden samt uppdaterats med 

IED-kod. 

I januari 2018 kom SKL med Kommunala behovsutredningar, en skrift om 

tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll. Miljöavdelningen har 

utifrån denna skrivelse delat in U och UH
1
 verksamheterna i fyra kategorier; 

högt tillsynsbehov (årliga besök), normalt tillsynsbehov (besök 1-2 gånger 

vart 3:e år), lågt tillsynsbehov (besök vart 3:e år) och sporadiskt 

tillsynsbehov (besök vart 4-5 år). Indelningen har baserats på den erfarenhet 

som miljöavdelningen innehar om verksamheterna. Detta har inneburit att 

en del verksamheter har fått en högre tidsfaktor eftersom tillsynstiden inte 

motsvarat tillsynsbehovet i nuvarande taxa, bilaga 2, samt ett en del 

verksamheter har fått timavgift eftersom tillsynsbehovet anses sporadiskt. 

Se bilaga 6 under kolumnen NY TF. 

I föreskriftens bilaga 2 under 5 kap. (Livsmedel och foder) har det förutom 

de ändringar som finns beskrivna ovan skett en del förändringar i 

beskrivningarna för verksamheterna. Detta innebära att det på en del punkter 

har införts dygnsnivåer, en övre produktions gräns, höjd årsnivå, ändrade 

nivåer för produktion eller nya underpunkter. En del punkter har fått en helt 

ny beskrivning för att följa texten som står i punkten ovan. Flera punkter har 

strukits och ingår i en ny punkt. Det finns även nya punkter och i en del nya 

punkter har tidsfaktorn tagits från en likvärdig punkt. Det har även 

tillkommit nya underrubriker som gör det enklare att hitta de olika 

verksamheternas punkter i bilaga 2. Se bilaga 6 under lagrum i MPF 5 kap. 

I föreskriftens bilaga 2 under 11 kap. (Stenkolsprodukter, raffinerade 

petroleumprodukter och kärnbränsle) har det förutom de förändringar som 

finns beskrivna i första stycket skett förändringar genom att punkter har 

delats upp i flera nya punkter. Se bilaga 6 under lagrum i MPF 11 kap. 

I föreskriftens bilaga 2 under 12 kap. (Kemiska produkter) har alla de gamla 

punkterna strukits. Punkterna har istället delats upp i nya punkter samt att 

helt nya punkter har inrättats. De nya punkterna har fått nytt lagrum, nya 

avgiftskoder, IED-koder, ny tidsfaktor och nya beskrivningar. I de fall som 

punkterna har delats upp i fler nya punkter har tidsfaktorn i en del fall tagits 

från den punkt som strukits. De nya punkter som inrättats har tidsfaktorn 

tagits från SKLs förslag bilaga 2, Fasta avgifter för A, B, IUV, C och H, 

Version 2019-06-10. Det har även tillkommit nya underrubriker för att göra 

det enklare att hitta de olika verksamheternas punkter. Se bilaga 6 under 

lagrum i MPF 12 kap. 

I föreskriftens bilaga 2 under 15 kap. (Stål och metall) och 16 kap. (Metall- 

och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning) har det förutom de 

förändringar som beskrivs i första stycket skett förändringar genom att 

punkter delats upp i flera nya punkter. En del punkter har strukits och 

                                                 

1
Inte är anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 
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omfattas av nya punkter istället. I beskrivningarna av verksamheterna har 

det införts dygnsnivå, höjts årsnivå och undantag har tagits bort. Se bilaga 6 

under lagrum i MPF 15 kap. och 16 kap. 

I föreskriftens bilaga 2 under 19 kap. (Förbrukning av organiska 

lösningsmedel) har det förutom de förändringar som beskrivs i första stycket 

skett förändringar genom att punkter har tagits bort, lagts ihop till en ny 

punkt och delats upp i flera punkter. I beskrivningarna av verksamheter har 

det tagits bort processpecifika uppräkning och lagts till undantag. Se bilaga 

6 under lagrum i MPF 19 kap. 

I föreskriftens bilaga 2 under 20 kap. (Hantering av bränslen och andra 

kemiska produkter) har det förutom de förändringar som beskrivs i första 

stycket skett förändringar genom att beskrivningen har utvecklats och texten 

har i en del beskrivningar kortats ner. Se bilaga 6 under lagrum i MPF 20 

kap. 

I föreskriftens bilaga 2 under 21 kap. (Gas- och vätskeformiga bränslen, el, 

värme och kyla) har det förutom de förändringar som beskrivs i första 

stycket skett förändringar genom att punkter har delats. I beskrivningarna av 

verksamheterna har enheter och nivåer ändrats. Se bilaga 6 under lagrum i 

MPF 21 kap. 

I föreskriftens bilaga 2 under 29 kap. (Avfall) har det förutom de 

förändringar som beskrivs i första stycket skett förändringar genom att det 

har lagts till ordförklaringar i början på kapitlet för att förtydliga ord som 

ingår i kapitlet. Punkter har tagits bort, delats upp i nya punkter och lagts 

ihop till en ny punkt. I beskrivningarna av verksamheterna har ändrats för 

att fånga upp tillfälliga verksamheter, införts högsta nivåer, dygnsnivåer 

samt timvärden. Texten i beskrivningarna har skrivits om för att förtydliga 

vad som är ingår i punkten. Se bilaga 6 under lagrum i MPF 29 kap. 

För tillsyn på försäljning av produkter i detaljhandeln har en underrubrik 

lagts till under övriga miljöfarliga verksamheter. Miljöavdelningen kan 

utföra tillsyn i detaljhandeln på bland annat kosmetiska produkter, kemiska 

produkter, särskilt farliga kemiska produkter och bekämpningsmedel. 

Industriutsläppsverksamheter 

SKL föreslår i sin vägledning om SKL:s taxeunderlag inom miljöbalkens 

område att industriutsläppsverksamheter ska få ett generellt tillägg om 20 

timmar, undantag industriutsläppsverksamheter som redan tilldelats 90 timmer 

eller mer i bilaga 2. Miljöavdelningen har bedömt att de 

industriutsläppsverksamheter som finns i kommunen inte kräver ett tillägg på 

20 timmar, utan att den ordinarie tillsynstiden räcker. 

Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn av solarieverksamhet 

En översyn har skett av Taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 

strålskyddslagen fastställd av Kommunfullmäktige i beslut § 135 den 21 

november 2018. 
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Den 3 maj 2018 började den nya strålskyddsförordningen (2018:506) att gälla. 

Taxan har setts över och rättats så den hänvisar till rätt lagrum i den nya 

strålskyddsförordningen. Förslag till föreskrifter för prövning och tillsyn av 

solarieverksamhet finns i bilaga 2, ändringarna framgår i bilaga 7 

”Kommenterad Taxa för prövning och tillsyn av solarieverksamhet”. 

Föreskrifter om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer 

En översyn har skett av Taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 

lagen om sprängämnesprekursorer fastställd av Kommunfullmäktige i beslut § 

135 den 21 november 2018. 

Taxan för tillsyn av sprängämnesprekursorer har enbart bearbetats 

redaktionellt. Förslag till föreskrifter om avgift för tillsyn av 

sprängämnesprekursorer finns i bilaga 3, ändringarna framgår av bilaga 8 

”Kommenterad Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer”. 

Barnperspektiv 

Miljökontorets arbete är väldigt viktigt för barnens livsmiljö eftersom det 

påverkar dem i det dagliga livet på ett påtagligt sätt. För att miljöavdelningens 

arbete ska kunna skötas på ett bra och effektivt sätt krävs det att de har 

uppdaterade föreskrifter. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 26 

september 2019. 

2. Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

med bilaga 1 och bilaga 2 

3. Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn av solarieverksamhet 

4. Föreskrifter om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer 

5. Kommenterad Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

bestämmelser 

6. Kommenterad Bilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av 

anmälan samt övrig tillsyn 

7. Kommenterad Bilaga 2 Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskyddsverksamheter 

8. Kommenterad Taxa för prövning och tillsyn av solarieverksamhet 

9. Kommenterad Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer 
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10. Kommunfullmäktige beslut, protokoll 21 november 2018 § 135 

Beslut sänds till 

 Bygg- och miljönämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 7 (26)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

 

§ 143 Föreskrifter om avgifter för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område 

 Dnr KS 19/0551 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa förslag 

till: 

a. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 

b. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn av 

solarieverksamhet med stöd av 8 kap. 14 § 

strålskyddsförordningen (2018:506), 

c. Föreskrift om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer med 

stöd av 19 § lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

d. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), med 

undantag av att avgift inte uttas för handläggning av anmälan 

från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera annat 

hushållsavfall (tex matavfall) än trädgårdsavfall enligt 45 § 

avfallsförordningen (2011:927) 

2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att: 

a. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller om 

nedsättning eller eftersänkande av avgift. 

b. Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta 

avgifter och timtaxan med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som 

finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 

3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att 

samtliga föreskrifter om avgift ska gälla från och med 1 januari 2020. 

Sammanfattning 

Miljöavdelningen har under år 2019 sett över kommunens föreskrifter om 

avgift för Bygg- och miljönämndens myndighetsuppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet. Beslutsunderlaget innehåller förslag till föreskrifter om 

avgift enligt miljöbalken, strålskyddsförordningen samt lag om 

sprängämnesprekursorer. De föreslagna ändringarna följer Sveriges kommuner 

och landstings rekommendationer för föreskrifter om avgift inom miljöbalkens 

område och har karaktären av redaktionella ändringar utifrån bland annat 

Kommunfullmäktiges beslut om ”revidering av timavgift för tillsyn och 

prövning enligt miljöbalken med flera”, § 135, 21 november 2018. Föreskrift 

om avgift för tillsyn enligt miljöbalken har ändrats för att vara kompatibel med 

den nya miljöprövningsförordningen. Föreskrift om avgift för prövning och 

tillsyn av solarieverksamhet är anpassad till den nya strålskyddsförordningen. 

Föreskrift om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer har endast mindre 

ändring i texten gjorts. Miljöavdelningen föreslår att, i enlighet med tidigare 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

 

taxa, en delegation om att årligen räkna upp fasta avgifter och timtaxan med 

den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 

Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i 

oktober månad. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019. 

 ”Beslut om revidering av timavgift för tillsyn och prövning enligt 

miljöbalken med flera”, Kommunfullmäktige, § 135, 21 november 

2018. 

 ”Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område, Vägledning om SKL:s 

taxeunderlag inom miljöbalkens område” Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2018. 

 ”Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område, Handledning om SKL:s 

taxeunderlag inom miljöbalkens område, och taxabilagor” Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2018. 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa förslag 

till: 

a. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 

b. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn av 

solarieverksamhet med stöd av 8 kap. 14 § 

strålskyddsförordningen (2018:506), 

c. Föreskrift om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer med 

stöd av 19 § lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

d. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), med 

undantag av att avgift inte uttas för handläggning av anmälan 

från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera annat 

hushållsavfall (tex matavfall) än trädgårdsavfall enligt 45 § 

avfallsförordningen (2011:927) 

2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att: 

a. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller om 

nedsättning eller eftersänkande av avgift. 

b. Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta 

avgifter och timtaxan med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som 

finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 

3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att 

samtliga föreskrifter om avgift ska gälla från och med 1 januari 2020. 

Beslutet skickas till: 

 Bygg- och miljönämnden 



PROTOKOLL 36 (48) 

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 95 Föreskrifter om avgifter för prövning
och tillsyn inom miljöbalkensområde 
Dnr ALL.2019.521

Beslut 
1. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa förslag

till:
a. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens

område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808),
b. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn av solarieverksamhet

med stöd av 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506),
c. Föreskrift om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer med stöd

av 19 § lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer.
d. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens

område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), med
undantag av att avgift inte uttas för handläggning av anmälan från
fastighetsägare om att på fastigheten kompostera annat
hushållsavfall (tex matavfall) än trädgårdsavfall enligt 45 §
avfallsförordningen (2011:927)

2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att:

a. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller om
nedsättning eller eftersänkande av avgift.

b. Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta avgifter
och timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på
SKL:s hemsida i oktober månad.

3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att
samtliga föreskrifter om avgift ska gälla från och med 1 januari 2020.

Sammanfattning 
Miljöavdelningen har under år 2019 sett över kommunens föreskrifter om 
avgift för Bygg- och miljönämndens myndighetsuppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Beslutsunderlaget innehåller förslag till föreskrifter om 
avgift enligt miljöbalken, strålskyddsförordningen samt lag om 
sprängämnesprekursorer. De föreslagna ändringarna följer Sveriges kommuner 
och landstings rekommendationer för föreskrifter om avgift inom miljöbalkens 
område och har karaktären av redaktionella ändringar utifrån bland annat 
Kommunfullmäktiges beslut om ”revidering av timavgift för tillsyn och 
prövning enligt miljöbalken med flera”, § 135, 21 november 2018. Föreskrift 
om avgift för tillsyn enligt miljöbalken har ändrats för att vara kompatibel med 
den nya miljöprövningsförordningen. Föreskrift om avgift för prövning och 
tillsyn av solarieverksamhet är anpassad till den nya strålskyddsförordningen. 



  PROTOKOLL 37 (48)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Föreskrift om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer har endast mindre 
ändring i texten gjorts. Miljöavdelningen föreslår att, i enlighet med tidigare 
taxa, en delegation om att årligen räkna upp fasta avgifter och timtaxan med 
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i 
oktober månad.  

Beslutsunderlag 
 Miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterad 17 september 2019 
 ”Beslut om revidering av timavgift för tillsyn och prövning enligt 

miljöbalken med flera”, Kommunfullmäktige, § 135, 21 november 
2018 

 ”Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område, Vägledning om SKL:s 
taxeunderlag inom miljöbalkens område” Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2018 

 ” Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område, Handledning om SKL:s 
taxeunderlag inom miljöbalkens område, och taxabilagor” Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2018 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa förslag 

till:  
a. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 
b. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn av solarieverksamhet 

med stöd av 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506), 
c. Föreskrift om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer med stöd 

av 19 § lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 
2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att: 

a. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller om 
nedsättning eller eftersänkande av avgift. 

b. Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta avgifter 
och timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL:s hemsida i oktober månad.  

3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att 
samtliga föreskrifter om avgift ska gälla från och med 1 januari 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Börje Wredén (L) föreslår ett tillägg i punkt 1 



  PROTOKOLL 38 (48)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2019-09-26 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

d. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), med undantag av att 
avgift inte uttas för handläggning av anmälan från fastighetsägare om 
att på fastigheten kompostera annat hushållsavfall (tex matavfall) än 
trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 

Motivering 
Kompostering av hushållsavfall på den egna fastigheten är en småskalig 
alternativ metod för återvinning. Det är värdefullt att kunna möta 
fastighetsägares intresse för kompostering. För att pröva betydelsen av den 
avgift som har tagits ut föreslår Bygg- och miljönämnden att 
Kommunfullmäktige beslutar att på försök inte ta ut avgift för anmälan. Inför 
att taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område tas upp för beslut 
nästa gång kommer en utvärdering av avgiftsbefrielsen att göras. 

Yrkande 
Göran Malmestedt (M) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Jan Lannefelt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsförslag. 
Han frågar först om nämnden kan bifalla förvaltningens förslag. Han finner 
bifall. Han frågar därefter om nämnden kan bifalla Börje Wredéns (L) 
tilläggsförslag. Han finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
  



Upplands - Bro kommuns
författningssamling

Ansvarigt politiskt organ

Diarienummer

BMN ALL.2019.521
Beslutad

Kommunfullmäktige den dd månad 201 9
Senast uppdaterad

2018 - 11 - 21
Ansvarig processägare (tjänsteperson)

1

UBK FS 20XX: XX

Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Antagen av kommunfullmäktige den 2019 - xx - xx, § xx

Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) får en kommun fullmäktige meddela föreskrifter
om avgifter för prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU -
förordningar inom denna balks tillämpningsområde .

Inled ande bestämmelser
1 § Denna föreskrift gäller avgifter för Upplands - Bro kommuns kostnader för prövning och

tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller
med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpni ngsområde, 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 och varor, samt avfal l och
producentansvar.

Utöver vad som anges i denna föreskrift kan ersättning till kommunen utgå bl and a nnat
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m ed m era och enligt 25
kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2 § Avgift enligt denna föreskrift 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 föreskrift tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
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2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom 
miljöbalkens område överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4 §  Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Bygg- och 
miljönämnden.  

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

Timavgift och timtaxa 

6 § Avgiftsuttag sker 

1. i förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstiden enligt 
bilaga 1 (fast avgift), 

2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 
tilldelats i bilaga 2 (årlig tillsynsavgift), 

3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift), och 

4. enligt de andra grunder som anges i denna föreskrift. 

7 §  Vid tillämpning av denna föreskrift är timtaxa 1 280 kronor per hel timme 
handläggningstid. 

8 §  I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt 
för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter 
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av 
beslut.   

Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För 
inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 
07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

9 §  Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
föreskrift antagna fasta avgifterna och timtaxa med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL:s hemsida i oktober månad. 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag  

10 §  Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som 
antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i bilaga 1 eller i 
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 
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11 §  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 inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning 
måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare 
handläggningstiden. 

12 §  Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av 
sökanden. 

13 §  Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 
ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. 

14 §  I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen 
är sökanden i förekommande fall även 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.  

15 §  Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som 
anges i denna föreskrift. 

Avgifter för anmälningsärenden 

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 
fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i 
bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i bilaga 1. Avgift 
med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
som anmälan avser.  

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

17 §  Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.   

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelse i ärendet. 

18 §  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 föreskrift.  

Avgift för tillsyn 

19 §  För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en 
fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig 
avgift betalas enligt vad som framgår av bilaga 2.   

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter 
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som ska anmälas enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av bilaga 2. 

20 §  Om en verksamhetsutövare har verksamheter som omfattar flera miljöfarliga 
verksamheter enligt bilaga 2, ska full avgift betalas för den punkt som medför den 
högsta avgiften med ett tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de 
övriga verksamheterna. 

21 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda 
krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas enligt vad som framgår av bilaga 2. 

22 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån 
vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 

23 §  Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas 
från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till 
verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte 
krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.   

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs.   

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

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

25 §  För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild 
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den 
faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften 
och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 
förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.   

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt 6 § och ska betalas i efterskott av 
den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Avgift för tillsyn i övrigt 

26 §  Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxa eller enligt de grunder som i 
övrigt anges i bilaga 1. 

27 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, 
vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 
tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av 
den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

28 §  Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna föreskrift i ett enskilt fall sättas ned eller efterskänkas. 
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Avgiftens erläggande 

29 §  Betalning av avgift enligt denna föreskrift ska ske till Upplands-Bro kommun. Betalning 
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m. 

30 §  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. 

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

32 §  Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till 
länsstyrelsen.  

____________ 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2020 och ersätter tidigare Taxa för Bygg- och 
miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken fastställd den 21 november 2018 (Kf § 135). 
Avgift för prövning och handläggning av anmälan i ärenden som har kommit in innan denna 
föreskrift trätt ikraft, tas ut enligt den tidigare gällande föreskriften. I tillsynsärenden tas avgift 
ut enligt den tidigare gällande föreskriften för den handläggningstid som lagts ner i ärendet 
före den 1 januari 2020. 

Bilagor 

1. Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 

2.  Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 
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Bilaga 1 
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag, handläggning av anmälan 

samt övrig tillsyn 

 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M.  
(enligt 2 kap. miljöbalken) 

AVGIFT 

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 bilaga 2 

SKYDD AV OMRÅDEN  
(enligt 7 kap. miljöbalken) 

 

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

Timavgift 

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

Timavgift 

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

Timavgift 

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

Timavgift 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 
(enligt 9 kap. miljöbalken) 

 

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

 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank. 4 timmar 
2. Inrättande av vattentoalett samt bad- disk och tvättvatten med 

avloppsutsläpp till mark eller vatten. 
8 timmar 

3. Inrättande av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är 
ansluten. 

5 timmar 

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

9 timmar 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 5 timmar 
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 

personekvivalenter. 
9 timmar 

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

15 timmar 

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

18 timmar 

9. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (enbart bad- disk och 
tvättvatten, BDT-vatten) enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 
13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

5 timmar 

10. Inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett såsom 
förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med 
latrinkompostering enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § 

4 timmar 
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förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Anmälan  
Handläggning av anmälan avseende:  

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

5 timmar 

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

4 timmar 

Värmepumpar  
Prövning  
Handläggning av ansökan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
avseende: 

 

1. Bostäder för 1 – 2 hushåll. 4 timmar 
2. Verksamheter eller bostäder för fler än två hushåll. 8 timmar 
3. Övriga anläggningar. Timavgift 

Anmälan  
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. Bostäder för 1 – 2 hushåll. 4 timmar 
2. Verksamheter eller bostäder för fler än två hushåll. 8 timmar 
3. Övriga anläggningar. Timavgift 

Hållande av djur  
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. 4 timmar 
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Undantag gäller för fyra 

hönor eller färre. 
4 timmar 

3. Giftig orm. 4 timmar 
Gödsel och slam  

Prövning  

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

4 timmar 

Prövning av ansökan om upplag av petroleumprodukter, lösningsmedel, 
konstgödsel, bekämpningsmedel, vägsalt eller andra produkter som kan förorena 
ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med 
stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

4 timmar 

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. 

Timavgift 

Övrigt  
Annan prövning av frågor om dispenser enligt lokala föreskrifter för människors 
hälsa. 

Timavgift 

Miljöfarlig verksamhet  
Anmälan  
Handläggning av anmälan avseende:  

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

Timavgift 

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

Timavgift 
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Verksamheter för hygienisk behandling, skolor, förskolor, 
bassängbad med mera 

 

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

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 
som innebär risk för blodsmitta genom användning av skärande eller 
stickande verktyg. 

4 timmar 

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

5 timmar 

3. Skol- och fritidsverksamhet:  
a) Skola. 7 timmar 
b) Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller 

förskoleklass. 
5 timmar 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet  
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet 
enligt förteckning i bilaga 2. 

Årlig tillsynsavgift  
enligt bilaga 2 

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

 

1. Värdkommunen. Årlig tillsynsavgift  
enligt bilaga 2 

2. Gästkommunen. Timavgift vid inspektion 
med sådana 
anmärkningar att 
värdkommunen behöver 
informeras eller 
uppföljande inspektion 
behöver genomföras 

Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet. Timavgift 
Provtagning  
Avgift för provtagning:  

1. Strandbad. 1 tim /provtagnings-
tillfälle 

2. Badanläggningar. 1 tim /provtagnings-
tillfälle 

3. Enstaka bassänger. 1 tim /provtagnings-
tillfälle 

4. Plaskdammar. 1 tim /provtagnings-
tillfälle 

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. 

Timavgift 

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

Timavgift 
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VATTENVERKSAMHET 
(enligt 11 kap. miljöbalken) 

 

Prövning  
Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit 
med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken. 

5 timmar 

Anmälan  
Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken. 

3 timmar 

Tillsyn  
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Timavgift 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET 
(enligt 12 kap. miljöbalken) 

 

Anmälan  
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Timavgift 
Tillsyn  
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kap miljöbalken. Timavgift 

KEMISKA PRODUKTER 
(enligt 14 kap. miljöbalken) 

 

Prövning  
Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift 

Prövning av ansökan enligt 6 kap Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) 
om spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. 

Timavgift 

Anmälan  
Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) om 
bekämpningsmedel. 

Timavgift 

Information  
Handläggning av underrättelse gällande installation eller konvertering av en 
stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 
mer än 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. 

3 timmar 

Handläggning av information om installation av cistern eller hantering av 
brandfarliga vätskor och spilloljor: 

 

1. Installation av cistern eller i mark som rymmer mer än 1m3 brandfarliga 
vätskor eller spilloljor.  (utanför vattenskyddsområde) 

2 timmar 

2. Hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor och spilloljor inom 
vattenskyddsområde. 

3 timmar 

Registrering och granskning av utförda kontroller, även periodiska kontroller, av 
cisterner och rörledningar. 

2 timmar 

Handläggning av information om cistern och rörledning som tas ur bruk. 2 timmar 
Tillsyn  
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 
vilka ska lämna rapport enligt gällande förordning om fluorerade växthusgaser: 

 

1. Handläggning av komplett kontrollrapport. 2 timmar 
2. Handläggning av ofullständig kontrollrapport. 4 timmar 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter. Timavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR 
(enligt 15 kap. miljöbalken) 

 

Prövning  
Prövning av ansökan om dispens enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering: 

 

1. Förlängt hämtningsintervall för avfall från små avlopp 2 timmar 
2. Prövning av övriga ansökningar. Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall 
på fastigheten enligt 15 kap. 25 § miljöbalken 

Timavgift 
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Anmälan  
Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera 
eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall (tex matavfall, 
latrin eller slam) än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 

2 timmar 

Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering:  
1. Avfallskvarn till enskild avloppsanordning 2 timmar 
2. Handläggning av övriga anmälningar Timavgift 

Tillsyn  
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 
eller 37 §§ avfallsförordningen (2001:1063) 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift 

MILJÖSANKTIONSAVGIFT 
(enligt 30 kap. miljöbalken) 

 

Prövning  
Handläggning av beslut om miljösanktionsavgift 3 timmar 
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Bilaga 2 
Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 

I denna taxebilaga anges både lagrum och verksamhetskod för sådana verksamheter som 
omfattas av bestämmelserna i miljöprövningsförordningen (2013:251).  

För de verksamheter där årligt tillsynsbesök kan krävas enligt 1 kap 10 a § 
miljötillsynsförordningen (2011:13) anges aktuell IED-kod.  

Följande förkortningar används i tabellen: 

MPF = Miljöprövningsförordning (2013:251)  

VK = Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen. 

AK = Avgiftskod.  

IED = IED-kod (anges när sådan finns) 

TF = Tidsfaktor i timmar.  

PN = Prövningsnivå.  

T = Timavgift. 

  

A och B = Tillståndsplikt  

C = Anmälningsplikt  

U = Utan prövnings-/anmälningsplikt  

 

Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

      JORDBRUK  
     Djurhållning 

2 kap 1 § 
1.10-i 

1.10-i 6.6a-c 15 B Anläggning för djurhållning med 
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 
30 kilogram och avsedda för produktion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 
1.11 

1.11 - 12 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, 
hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte 
inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads 
ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar. 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

2 kap 3 § 
1.20 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.20-1 
1.20-2 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

8  
6 

C 
 
 
 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads 
ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp 
till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv 
veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor 
eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive 
kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, 
eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig 
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve 
eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska 
det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta 
antalet djur. 
 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 - 4 
 

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

- 1.2002 -  
 

3 
 

T 

U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
 
- minst 10 men högst 30 djurenheter (det högsta antalet 
djurenheter under året), dock inte inhägnad. 
- mindre än 10 djurenheter (det högsta antalet djurenheter 
under året), dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

     Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion  

2 kap 4 § 
1.30 

1.30 - 8 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion 
av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

     Odling 
- 1.3001 - 6 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta 

som är större än 5000 kvadratmeter. 
- 1.3002 - 5 

 
U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta 

som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter. 
- 1.3003 - 4 U Anläggning för torkning av gödsel. 

- 1.3004  3 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för 
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

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

- 1.3006  4 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 

     FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK  
3 kap 1 § 

5.10 
5.10 - 15 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder 

förbrukas per kalenderår. 
3 kap 2 § 

5.20 
5.20 - 6 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 

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

- 5.2001 - 3 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder 
förbrukas per kalenderår. 

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

     Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 § 

10.10 
10.10 - 50 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 

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

- 10.1001 - 4 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 2 § 
10.11 

10.11 - 60 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 
25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning 
och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

4 kap 3 § 
10.20 

 
 
 
 
 
 
 

-  B 
 
 
 
 
 
 

Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

 
 
 
 

 
10.20-1 
10.20-2 
10.20-3 
10.20-4 
10.20-5 
10.20-6 

 
10.20-7 

 
10.20-8 

 
10.20-9 

 
10.20-10 

 
 
 

 
 

50 
40 
30 
25 
20 
15 

 
12 

 
10 

 
8 
 

6 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad. 
 
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 

- 10.2001 - 10 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning 
av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är 
större än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt 
hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår. 

- 10.2002 - 3 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning 
av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är 
högst 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt 
hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår. 

- 10.2003 - 4 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material (berg, naturgrus eller andra jordarter) 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

4 kap 4 § 
10.30 

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

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

4 kap 5 § 
10.40 

10.40 - 6 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 10.4001 - 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

4 kap 6 § 
10.50 

 
 

10.50-1 
 
 
 
 
 

-  
 

8 
 
 
 
 
 

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

AK IED TF PN Beskrivning 

10.50-2 T - 3. Undantag gäller för anläggning som är av mer tillfällig 
karaktär till exempel vid byggentreprenad.  

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

4 kap 7 § 
10.60 

10.60 - 8 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling 
av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 
ton torv per kalenderår. 

- 
 

10.6001 - 4 U Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling 
av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton 
torv per kalenderår. 

     Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 8 § 

11.10 
11.10 - 30 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som 

anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 
4 kap 9 § 

11.20 
11.20 - 15 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de 

som avses i 8 §. 
4 kap 10 § 

11.30 
11.30 - 10 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 

     Malm och mineral 
4 kap 11 § 

13.10 
13.10 - 140 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, 

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

4 kap 12 § 
13.20-i 

13.20-i 2,1 70 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, 
inbegripet sulfidmalm. 

4 kap 13 § 
13.30 

13.30 - 50 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm 
för provändamål. 

4 kap 14 § 
13.40 

13.40 - 140 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, 
mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 15 §. 

4 kap 15 § 
13.50 

13.50 - 55 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av 
malm, mineral eller kol än rostning och sintring. 

4 kap 16 § 
13.60 

13.60 3,2 25 B Anläggning för utvinning av asbest. 

     Annan utvinningsindustri 
4 kap 17 § 

13.70 
13.70 - 6 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. 

     LIVSMEDEL OCH FODER 
     Slakterier 

5 kap 1 § 
15.10-i 

 
 
 
 

15.10-i1 
15.10-i2 

6.4a  
 
 
 

75 
35 

B 
 
 

 

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

5 kap 2 § 
15.20 

15.20 - 20 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men 
högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår. 

5 kap 3 § 
15.30 

15.30 - 8 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men 
högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår. 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

- 15.3001 - 4 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt 
per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Livsmedel av animaliska råvaror     Slakterier 
5 kap 4 § 
15.40-i 

15.40-i 6.4bi 80 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 
ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller endast innebär paketering. 

5 kap 5 § 
15.45 

15.45 - 80 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. 

5 kap 6 § 
15.50 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

15.50-1 
 

15.50-2 

-  
 
 
 
 
 

 
 
 

35 
 

25 

C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per 
kalenderår.  
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär 
paketering. 
 
-Beredning och behandling med en produktion av mer än 
500 ton men högst 2000 ton per kalenderår. 
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 
ton men högst 500 ton per kalenderår. 

- 15.5001 - 12 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av högst 50 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Rökeri 
5 kap 7 § 

15.80 
 
 
 

15.80-1 
 

15.80-2 

-  
 
 

10 
 

6 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 
ton rökta produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per 
kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per 
kalenderår. 

- 15.8001 - 4 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

     Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 8 § 
15.90-i 

15.90-i 6.4ii 65 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 
dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. 

5 kap 9 § 
15.95 

15.95 - 30 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 
75 000 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig 
dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning 
eller endast innebär paketering. 

5 kap 10 § 
15.101 

15.101 - 25 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig 
dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning 
eller endast innebär paketering. 

- 15.9001 - 8 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en 
produktion av högst 2 000 ton produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

     Kvarnprodukter 
5 kap 11 § 

15.125 
 

 
 
 
 
 
 
 
15.125-1 
15.125-2 

-  
 

 
 
 
 
 
 

25 
10 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 75 000 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
 
 
 

- 15.12501 - T U Framställning av livsmedel med tillverkning av 
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kvarnprodukter samt beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

- 15.12502 - 4 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av 
spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 

     Livsmedel med kombinerade råvaror 
5 kap 12 § 
15.131-i 

15.131-i 6.4biii 70 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt 
ursprung uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer 
än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 
eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en 
mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 
multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som 
bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det 
animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast 
paketering. 

5 kap 13 § 
15.141 

15.141 - 55 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

5 kap 14 § 
15.151 

15.151 - 20 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

 15.13101 - 6 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning 
och behandling av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en 
produktion av högst 400 ton per kalenderår. 

     Mjölkprodukter 
5 kap 15 § 
15.170-i 

15.170-i 6.4c 40 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per 
dygn som kalenderårsmedelvärde. 

5 kap 16 § 
15.180 

 
 

-  
 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per 
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15.180-1 
15.180-2 
15.180-3 

 
 
 

 
 
 

25 
20 
10 

kalenderår men högst 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde.  

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 
avser glass. 

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

- 15.18001 - T U Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Oljor och fetter 
5 kap 17 § 
15.185-i 

15.185-i 12 70 B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen 
baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen 
baseras på enbart vegetabiliska råvaror. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

5 kap 18 § 
15.190 

15.190 - 35 B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, 
om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, 
om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §. 

5 kap 19 § 
15.200 

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

- 15.20001 - 6 U Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av 
högst 100 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 
 

     Glass 
5 kap 20 § 15.210 - 35 B Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 
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15.210 1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår 
om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår 
om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 
15.220 

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

- 15.22001 - 6 U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av 
högst 10 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 22 § 

15.230 
15.230 - 75 B Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig 

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

5 kap 23 § 
15.240 

15.240 - 25 C Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig 
dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig 
produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol 
per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

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

- 15.24002 - 10 U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade 
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning 
eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 24 § 

15.250 
15.250 - 40 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 

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

5 kap 25 § 
15.260 

15.260 - 20 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 
000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.26001 - 8 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Jäst 
5 kap 26 § 

15.270 
15.270 - 65 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton 

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

- 15.27001 - 8 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per 
kalenderår eller för framställning av startkulturer av 
mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio 
kubikmeter. 

     Kafferostning 
5 kap 27 § 

15.280 
 
 
 
 
 
 

15.250-1 
15.280-2 

-  
 
 
 
 
 

25 
10 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 
75 000 ton kaffe per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per 
kalenderår. 

- 15.28001 - 6 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

     Paketering av livsmedel 
5 kap 28 § 

15.310 
15.310  6 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av 

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

     Foder av animaliska råvaror 
5 kap 29 § 
15.330-i 

15.330-i 6.4bi 35 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion 
av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton 
foder per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölk eller endast innebär paketering. 
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5 kap 30 § 
15.340 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

15.340-1 
 

15.340-2 

-  
 
 
 

 
 

 
 
 

25 
 

10 

C Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion 
av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per 
kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering. 
 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per 
kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per 
kalenderår. 

- 15.34001 - 6 U Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion 
av högst 500 ton produkter per kalenderår. 
 
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast 
innebär paketering. 

     Foder av vegetabiliska råvaror 
5 kap 31 § 
15.350-i 

15.350-i 6.4bii 25 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 
dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. 

5 kap 32 § 
15.360 

15.360 - 10 C Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton 
produkter per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter 
eller endast innebär paketering. 

- 15.36001 - 6 U Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 
produktion av högst 5 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. 
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     Foder av kombinerade råvaror 
5 kap 33 § 
15.370-i 

15.370-i 6.4biii 30 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av 
en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår 
till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer 
än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 
eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en 
mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 
multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som 
bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det 
animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. 

5 kap 34 § 
15.380 

15.380 - 8 C Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av 
mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

     TEXTILVAROR  
6 kap 1 § 
17.10-i 

 
 
 
 

17.10-i1 
17.10-i2 

 

6,2  
 
 
 

100 
90 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 
ton textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller 
textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 
17.20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17.20-1 
 

17.20-2 
 

 
 

17.20-3 

-  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

50 
 

45 
 
 

 
35 

 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 
ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av 
högst 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår. 
 
- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 
2500 ton textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men 
högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller 
för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 
1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för 
annan beredning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton 
textilmaterial per kalenderår. 

6 kap 3 § 
17.30 

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

- 17.3001 - 6 U Anläggning för förbehandling, färgning eller annan 
beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 

     PÄLS, SKINN OCH LÄDER  
7 kap 1 § 
18.10-i 

18.10-i 6,3 70 B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn 
per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per 
kalenderår. 

7 kap 2 § 
18.20 

18.20 - 70 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton hudar eller skinn per kalenderår eller för annan 
beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 
18.30 

18.30 - 10 C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 
ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 18.3001 - 6 U Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 
ton hudar eller skinn per kalenderår. 

     TRÄVAROR 
     Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 
20.05-i 

20.05-i 6.10 30 B Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med 
kemikalier med en produktion av 
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per kalenderår. 
 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser 
behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 
20.10 

20.10 - 20 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med 
kemikalier med en produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per kalenderår. 

     Sågning, hyvling och svarvning av trä 
8 kap 3 § 

20.20 
 

 
 

 
20.20-1 
20.20-2 

 
20.20-3 

-  
 
 

 
65 
50 

 
35 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 
produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter 
per kalenderår. 

8 kap 4 § 
20.30 

 
 
 
 
 
 

 
 

-  
 
 
 
 

 
 
 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 
produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 3 §. 
 
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter 
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20.30-1 
 

20.30-2 

25 
 

15 

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

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

- 20.3002 - T U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en 
produktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

     Träbaserade bränslen och bränslen av 
jordbruksprodukter 

8 kap 5 § 
20.40 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20.40-1 
 

20.40-2 
 

 
20.40-3 

 
 

20.40-4 
 
 

20.40-5 
 

 
20.40-6 

 
 

20.40-7 

-  
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6 
 

 
15 

 
 

12 
 

 
6 
 

 
8 

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

- 20.4001 - T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån 
eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått 
per kalenderår. 

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

- 20.4003 - T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- 
eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, 
baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 
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     Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 
8 kap 6 § 
20.50-i 

20.50-i 6.1c 70  B Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter 
per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av 
OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor. 

8 kap 7 § 
20.60 

 
 
 
 

 
 

20.60-1 
20.60-2 

 
 

20.60-3 

-  
 
 
 

 
 

25 
25 

 
 

15 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, 
spånskivor eller andra produkter av spån. 
 
-Fanér eller plywood 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per 
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller 
andra produkter av spån. 
- Högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 

     Lagring av timmer 
8 kap 8 § 

20.70 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.70-1 

 
 

20.70-2 
 

 
 

20.70-3 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
25 

 
 

20 
 
 

 
15 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m³ fub) i vatten. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 
 
- 1. Mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. Mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i 
vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 
kubikmeter med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i 
vatten. 

8 kap 9 § 
20.80 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.80-1 

 
20.80-2 

 
20.80-3 
20.80-4 

 
20.80-5 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

 
10 

 
6 

15 
 

10 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ 
fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ 
fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och 
inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ 
fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter 
på land med vattenbegjutning. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på 
land med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i 
vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i 
vatten. 
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- 20.8001 - 6 U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer 
men högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), 
om lagringen sker på land utan vattenbegjutning. 

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

8 kap 10 § 
20.90 

20.90 - 6 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, 
behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m3 fub) i vatten. 

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

     Behandling av blånadssvamp 
8 kap 11 § 

20.91 
20.91 - 12 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot 

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

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

 
 

 
21.10-i1 

 
21.10-i2 

 
21.10-i3 
21.10-i4 

 
21.10-i5 

6.1a  
 

 
110 

 
90 

 
70 
75 

 
60 

A Anläggning för framställning i industriell skala av 
pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material. 
 
- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per 
kalenderår. 
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per 
kalenderår. 
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår. 
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per 
kalenderår. 
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per 
kalenderår. 

- 21.1001 - 8 U Anläggning för framställning av pappersmassa om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1§. 

9 kap 2 § 
21.30-i 

21.30-i 6.1b 55 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn 
eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller 
kartong. 

9 kap 3 § 
21.40 

21.40 - 25 B Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 
ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, 
papp eller kartong. 

- 21.4001 - 6 U Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§. 

     FOTOGRAFISK OCH GRAFISK  
PRODUKTION  

10 kap 1 § 
22.10 

22.10 - 25 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 
§. 
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10 kap 2 § 
22.20 

22.20 - 10 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

10 kap 3 § 
22.30 

22.30 - 20 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

10 kap 4 § 
22.40 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

22.40-1 
 

22.40-2 
 

 
22.40-3 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
12 

 
 

8 

C Anläggning  
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 
 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 

- 22.4001 - 4 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst  
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

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

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

- 22.4004 - 4 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30. 

- 22.4005 - T U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 
1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

     STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 

11 kap 1 § 
23.05 

23.05 - 110 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller 
vätskeform. 

11 kap 2 § 
23.10-i 

23.10-i 1.3 75 A Anläggning för tillverkning av koks. 

11 kap 3 § 
23.11-i 

23.11-i 1.4a 110 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. 

11 kap 4 § 
23.12-i 

23.12-i 6.8 140 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol). 

11 kap 5 § 
23.13 

23.13 - 140 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är 
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §. 

11 kap 6 § 
23.20 

23.20 - 75 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
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2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

11 kap 7 § 
23.30-i 

 
 
23.30-i1 
23.30-i2 

1,2  
 

225 
140 

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. 
 
- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 
- Högst 500 000 ton per kalenderår. 

11 kap 8 § 
23.40 

23.40 - 60 A Anläggning för 
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat 
kärnbränsle. 

11 kap 6 § 
23.50 

23.50 - 60 A Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 

     KEMISKA PRODUKTER 
     Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 
24.01-i 

24.01-i 4.1a 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten 
per kalenderår. 

12 kap 2 § 
24.02-i 

24.02-i 4.1a 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten 
per kalenderår. 

12 kap 3 § 
24.03-i 

24.03-i 4.1b 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 4 § 
24.04-i 

24.04-i 4.1b 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 5 § 
24.05-i 

24.05-i 4.1c 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 6 § 
24.06-i 

24.06-i 4.1c 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 7 § 
24.07-i 

24.07-i 4.1d 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 8 § 
24.08-i 

24.08-i 4.1d 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 9 § 
24.09-i 

24.09-i 4.1e 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 10 § 
24.10-i 

24.10-i 4.1e 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 11 § 
24.11-i 

24.11-i 4.1f 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade 
kolväten per kalenderår. 

12 kap 12 § 
24.12-i 

24.12-i 4.1f 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade 
kolväten per kalenderår. 

12 kap 13 § 
24.13-i 

24.13-i 4.1g 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska 
föreningar per kalenderår. 
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12 kap 14 § 
24.14-i 

24.14-i 4.1g 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska 
föreningar per kalenderår. 

12 kap 15 § 
24.15-i 

24.15-i 4.1h 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per 
kalenderår. 

12 kap 16 § 
24.16-i 

24.16-i 4.1h 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per 
kalenderår. 

12 kap 17 § 
24.17-i 

24.17-i 4.1i 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi 
per kalenderår. 

12 kap 18 § 
24.18-i 

24.18-i 4.1i 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per 
kalenderår. 

12 kap 19 § 
24.19-i 

24.19-i 4.1j 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller 
pigment per kalenderår. 

12 kap 20 § 
24.20-i 

24.20-i 4.1j 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller 
pigment per kalenderår. 

12 kap 21 § 
24.21-i 

24.21-i 4.1k 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen 
eller tensider per kalenderår. 

12 kap 22 § 
24.22-i 

24.22-i 4.1k 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen 
eller tensider per kalenderår. 

     Oorganiska kemikalier 
12 kap 23 § 

24.23-i 
24.23-i 4.2a 227 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per 
kalenderår. 

12 kap 24 § 
24.24-i 

24.24-i 4.2a 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per 
kalenderår. 

12 kap 25 § 
24.25-i 

24.25-i 4.2b 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per 
kalenderår. 

12 kap 26 § 
24.26-i 

24.26-i 4.2b 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per 
kalenderår. 

12 kap 27 § 
24.27-i 

24.27-i 4.2c 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per 
kalenderår. 

12 kap 28 § 
24.28-i 

24.28-i 4.2c 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per 
kalenderår. 

12 kap 29 § 
24.29-i 

24.29-i 4.2d 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per 
kalenderår. 

12 kap 30 § 
24.30-i 

24.30-i 4.2d 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per 
kalenderår. 

12 kap 31 § 24.31-i 4.2e 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, 
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24.31-i metalloxider eller andra oorganiska föreningar per 
kalenderår. 

12 kap 32 § 
24.32-i 

24.32-i 4.2e 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, 
metalloxider eller andra oorganiska föreningar per 
kalenderår. 

     Gödselmedel 
12 kap 33 § 

24.33-i 
24.33-i 4.3 184 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

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

12 kap 34 § 
24.34-i 

24.34-i 4.3 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton 
enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, 
kväve eller kalium. 

     Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 35 § 

24.35-i 
24.35-i 4.4 184 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

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

12 kap 36 § 
24.36-i 

24.36-i 4.4 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel 
eller biocider per kalenderår. 

12 kap 37 § 
24.37 

24.37 - 137 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska 
organismer för bekämpningsändamål. 

     Läkemedel 
12 kap 38 § 

24.38-i 
24.38-i 4.5 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

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

12 kap 39 § 
24.39-i 

24.39-i 4.5 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även 
mellanprodukter, per kalenderår. 

12 kap 40 § 
24.40 

 
 
 

 
 

 
24.40-1 
24.40-2 
24.40-3 
24.40-4 

-  
 
 
 
 

 
35 
20 
12 
6 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer 
tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. 
 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 
 

12 kap 41 § 
24.41 

24.41 - 20 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 
42-47 §§. 
 
 

     Sprängämnen 
12 kap 42 § 

24.42-i 
24.42-i 4.6 137 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per 
kalenderår. 
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12 kap 43 § 
24.43-i 

24.43-i 4.6 90 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per 
kalenderår. 

     Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 § 

24.44 
24.44 - 20 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska 

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

12 kap 45 § 
24.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 
material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk 
produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 

”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” 

eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

exponering kategori 1”, ”frätande på huden kategori 1A”, 

”frätande på huden kategori 1B”, ”frätande på huden 
kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 

kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår 
till högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår 
till högst 2 000 ton per kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom 
destillation, eller 
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24.45-1 
 

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

 
 

30 
 

64 
30 
30 
13 

5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 
 
- Verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska 
produkter. 
- Verksamheten avser läkemedelssubstanser. 
- Verksamheten avser sprängämnen. 
- Verksamheten avser pyrotekniska artiklar. 
- Verksamheten avser ammunition. 

12 kap 46 § 
24.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24.46-1 

 
 
 

24.46-2 
24.46-3 

 
 

24.46-4 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 

 
 
 

20 
12 

 
 

10 

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

- 24.4601 - 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per 
kalenderår. 

- 24.4602 - 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 

- 24.4603 - 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga 
kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker 
genom destillation. 

12 kap 47 § 
24.47 

24.47 - 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition,  
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 
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- 24.4701 - 8 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår. 

     GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 1 § 

25.10 
 
 
 
 
 

 
 

25.10-1 
 

25.10-2 

-  
 
 
 
 

 
 

60 
 

40 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 2 § 
25.11 

 
 
 
 
 
 

 
 

25.11-1 
 

25.11-2 
 

25.11-3 
 

25.11-4 

-  
 
 
 
 
 

 
 

30 
 

20 
 

12 
 

8 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, 
om produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 
eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 

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

13 kap 3 § 
25.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.20-1 
 
 

25.20-2 
 
 

 
25.20-3 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 

30 
 
 

 
20 

B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår, 
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per 
kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår. 
 
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 
kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på 
mer än 500 ton plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
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produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om 
produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår. 

13 kap 4 § 
25.30 

25.30 - 12 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 
tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

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

13 kap 5 § 
25.40 

25.40 - 20 B Anläggning för flamlaminering med plast. 

13 kap 6 § 
25.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25.50-1 
25.50-2 

 
25.50-3 
25.50-4 

 
25.50-5 

 
25.50-6 

 
25.50-7 

 
25.50-8 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
15 
8 
 

6 
25 

 
15 

 
10 

 
8 

 
6 

C  Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton 
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast 
mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 
4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning 
eller kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 

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

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

     MINERALISKA PRODUKTER 
     Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 § 
26.05-i 

26.05-i 3.3 50 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med 
smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton 
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per kalenderår. 

14 kap 2 § 
26.10-i 

26.10-i 3.4 50 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive 
tillverkning av mineralull, med smältning av mer än 20 ton 
per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

- 26.1001 - 10 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 

14 kap 3 § 
26.20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

26.20-1 
 

26.20-2 
 

26.20-3 
 

26.20-4 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

35 
 

20 
 

35 
 

20 

B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än 
sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas 
per kalenderår. 

14 kap 4 § 
26.30 

26.30 - 10 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001 - 4 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

14 kap 5 § 
26.40 

26.40 - 20 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

14 kap 6 § 
26.50-i 

26.50-i 3,5 35 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom 
bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast, kakel, stengods 
eller porslin, med en 
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 
ton per kalenderår, eller 
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en 
satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter. 

14 kap 7 § 
26.51 

26.51 - 35 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats 
av tungmetaller används. 

- 26.5101 - 6 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton 
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keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats 
av tungmetaller används. 

14 kap 8 § 
26.60 

26.60 - 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

- 26.6001 - 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår. 

     Cement, betong, kalk, krita och gips 
14 kap 9 § 

26.70 
26.70-i 3.1a 130 A Anläggning för att 

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

- 26.7001 - 8 U Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per 
kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per 
kalenderår. 

14 kap 10 § 
26.80 

26.80 - 130 B Anläggning för tillverkning av cement. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 § 
26.90-i 

26.90-i 3.1b 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per 
dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. 

14 kap 12 § 
26.100 

26.100 - 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 
kalkprodukter per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

- 26.10001 - 6 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per 
kalenderår. 

14 kap 13 § 
26.110 

26.110 - 10 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

- 26.11001 - 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

14 kap 14 § 
26.120 

26.120 - 25 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips 
per kalenderår. 

- 26.12001 - 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips 
per kalenderår. 

     Andra mineraliska produkter 
14 kap 15 § 

26.130-i 
26.130-i 3,2 55 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade 

produkter. 
14 kap 16 § 

26.140 
26.140 - 55 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. 

 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 
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14 kap 17 § 
26.150 

 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 
26.150-2 

-  
 
 
 
 
 
 

20 
15 

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

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

14 kap 18 § 
26.160 

26.160 - 10 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt. 

14 kap 19 § 
26.170-i 

26.170-i 3.1c 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn 
eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 

- 26.17001 - 10 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton 
magnesiumoxid per kalenderår. 

14 kap 20 § 
26.180 

26.180 - 15 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i denna förordning. 

     STÅL OCH METALL  
15 kap 1 § 

27.10-i 
 
 
 

 
 
27.10-i1 
27.10-i2 

 
27.10-i3 

 
27.10-i4 

2,2  
 
 
 

 
160 
100 

 
60 

 
50 

A Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller 
sekundär produktion), med eller utan utrustning för 
kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per 
timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår. 
 
- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår. 
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 
1 000 000 ton per kalenderår. 
- Om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 100 000 
ton per kalenderår. 
- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om 
produktionen överstiger 21 900 ton per kalenderår. 

15 kap 2 § 
27.20 

 
 
 
 
 
 
 

 
27.20-1 
27.20-2 

-  
 
 
 
 
 
 

 
70 
60 

A Anläggning för att 
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), eller  
2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. 
 
- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår. 
- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 § 
27.25-i 

 
 

 
 

27.25-i1 
 

27.25-i2 
 

2.3a  
 
 

 
120 

 
80 

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

- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår 
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000 
ton råstål per kalenderår. 
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15 kap 4 § 
27.26-i 

27.26-i 2.3b 80 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50 
kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20 
megawatt. 

15 kap 5 § 
27.27-i 

 
 

 
 
 

27.27-i1 
 

 
 
27.27-i2 

 
 

 
27.27-i3 

 
 

 
27.27-i4 

 
 

 
27.27-i5 

 
 
 

27.27-i6 
 
 

 
27.27-i7 

 
 

 
27.27-i8 

2.3c  
 
 
 
 

60 
 

 
 

50 
 

 
 

30 
 
 

 
15 

 
 

 
60 

 
 
 

50 
 
 

 
30 

 
 

 
15 

 

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

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

15 kap 6 § 
27.31 

27.31 - 40 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår. 

15 kap 7 § 
27.32 

 
 

 
27.32-1 
27.32-2 

-  
 

 
45 
30 

B Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 
27.40-i 

 
 

 
27.40-i1 

 
 

27.40-i2 
 

2,4  
 

 
40 

 
 

35 
 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer 
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- 
eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där form- eller gjutsand används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte 
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27.40-i3 
 
27.40-i4 

 

25 
 

15 

form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

15 kap 9 § 
27.50 

 
 
 
 
 

 
 

27.50-1 
 
 
 

27.50-2 
 
 
 

27.50-3 
 
 
 

27.50-4 

-  
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B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per 
kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 
 
- 1. Mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår. 
- 1. Mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår. 
- 1. Mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink 
eller magnesium per kalenderår. 
- 1. Mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår. 

15 kap 10 § 
27.60 

27.60 - 6 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per 
kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 - T U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är högst 10 ton per 
kalenderår. 
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15 kap 10 § 
27.70-i 

 
 
 
 

 
 
 

27.70-i1 
 

27.70-i2 
 
27.70-i3 

 
27.70-i4 

 
27.70-i5 

 
27.70-i6 

 
 

27.70-i7 
 
 

27.70-i8 
 

2.5a  
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A Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt 
råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, 
kemiska eller elektrolytiska processer. 
 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton 
men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton men 
högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton men 
högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 
000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 
000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 
000 ton men högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

15 kap 12 § 
27.80-i 

27.80-i 2.5a 25 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt 
råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, 
kemiska eller elektrolytiska processer. 
 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

15 kap 13 § 
27.100-i 

 
 
 

 
 

27.100-i1 
27.100-i2 

 
 

27.100-i3 

2.5b  
 
 

 
 
130 
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70 

A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter 
eller inte, om produktion av bly eller kadmium är mer än 4 
ton per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller 
kadmium per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium 
per kalenderår. 

- 27.10001 - 8 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter 
eller inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 
000 ton per kalenderår. 

15 kap 14 § 
27.101-i 

 
 
 

 
 
27.101-i1 
27.101-i2 

2.5b  
 
 

 
 

85 
75 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter 
eller inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer 
än 5 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår. 
 
 
 

15 kap 15 §  -  B Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, 
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27.110  
 
 

 
 
 
27.110-1 

 
27.110-2 

 
 
 
 
 

 
35 

 
25 

oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser 
gjuterier. 
 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter. 

15 kap 16 § 
27.120 

 
 
 
 

 
 

27.120-1 
27.120-2 
27.120-3 
27.120-4 

-  
 
 

 
 
 
120 
85 
45 
25 

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-
järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de 
som anges i 11–15 §§. 
 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 §  
 
 
 
 

 
 

27.130-1 
27.130-2 
27.130-3 
27.130-4 
27.130-5 
27.130-6 

-  
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B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50 
ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 
 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

15 kap 18 § 27.140 - 8 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 
ton per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.14001 - 2 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton 
per kalenderår. 

     METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 1 § 
28.10 

 
 

 
 
28.10-i1 

 
28.10-i2 

 
28.10-i3 

 
 
28.10-i4 

2,6  
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15 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd 
volym av mer än 30 kubikmeter. 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
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16 kap 2 § 
28.20 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

28.20-1 
 

28.20-2 
 

28.20-3 
 

28.20-4 

-  
 
 
 
 
 

 
 
 

40 
 

25 
 

15 
 

15 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast, om1. behandlingsbaden har en 
sammanlagd volym av mer än 1 kubikmeter men högst 30 
kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter 
men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men 
högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men 
högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 3 § 
28.25 

 
 
 
 

 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

  
 
 
 

 
 

8 
 

4 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 
metall eller plast. 
 
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 
28.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28.30-1 
28.30-2 

 
28.30-3 

 
28.30-4 

-  
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B Anläggning för  
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger 
upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker 
med vakuummetod. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 5 § 
28.40 

28.40 - 8 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som 
sker med vakuummetod eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

- 28.4001 - 4 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger 
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upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, 
eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 6 § 
28.50 

 
 
 
 
 

 
 

28.50-1 
 

28.50-2 
 

28.50-3 
 

28.50-4 
 

28.50-5 
 

28.50-6 
 

28.50-7 
 

28.50-8 

-  
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8 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av 
varmdoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 
 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår 
utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton 
per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår 
med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton 
per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. 

16 kap 7 § 
28.71 

28.71 - 6 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 

- 28.7101 - 2 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 8 § 
28.80 

28.80 - 25 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton 
metallgods per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 
28.90 

28.90 - 15 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 10 § 
28.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten 
inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 
3, 4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, 
om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 
50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
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28.95-1 
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8 

6. metallbeläggning med vakuummetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två 
punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två 
punkter ovan. 

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

     ELEKTRISKA ARTIKLAR  
17 kap 1 § 

31.10 
31.10 - 120 A Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer 

som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 
17 kap 2 § 

31.20 
31.20 - 55 B Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer 

som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 
17 kap 3 § 

31.30 
31.30 - 10 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som 

innehåller kvicksilver. 
17 kap 4 § 

31.40-i 
31.40-i 6,8 140 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning 

eller grafitisering. 
17 kap 5 § 

31.50 
31.50 - 140 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

17 kap 6 § 
31.60 

31.60 - 15 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk 
kabel. 
 

     METALLBEARBETNING 
     Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 § 
34.10 

34.10 - 15 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer 
per kalenderår. 
 

- 34.1001 - 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per 
kalenderår. 
 

18 kap 2 § 
34.20 

34.20 - 8 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
 
 
 

     Motorfordon 
18 kap 3 § 

34.30 
 
 
 

-  
 
 

B Anläggning för tillverkning och sammansättning per 
kalenderår av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
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34.30-5 
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34.30-7 
 

 
 
 
 

140 
 

100 
 
 

80 
 
 

40 
 

100 
 

60 
 

30 

som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till mer än 3,5 ton. 
 
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men högst  
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon 
med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon 
med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon 
med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

18 kap 4 § 
34.40 

34.40 - 25 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per 
kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 34.4001 - 6 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per 
kalenderår av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

     Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 5 § 

34.50 
34.50 - 36 C Anläggning för 

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

     Maskinell metallbearbetning 

18 kap 6 § 
34.60 

34.60 - 90 A Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för 
endast montering) större än 100 000 kvadratmeter. 

18 kap 7 § 
34.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34.70-1 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

60 

B Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt 
system för vätskor som volymen i lösa behållare som är 
kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till 
öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 
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34.70-2 

 
 

50 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 
kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 
kubikmeter men högst 75 kubikmeter. 

18 kap 8 § 
34.80 

 
 
 
 
 
 
 

 
34.80-1 

 
 

34.80-2 
 

 
34.80-3 

-  
 
 
 
 
 
 

 
25 

 
 

12 
 

 
8 

C Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. Med total tankvolym 
avses det samma som i 7 § andra stycket.  
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 
kubikmeter men högst 20 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 
kubikmeter men högst 10 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter men högst 5 kubikmeter. 

- 34.8001 - 4 U Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. Med 
total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 

     Gas- och oljeplattformar 
18 kap 9 § 

35.10 
35.10 - 140 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid 

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

- 35.1001 - 70 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning 
nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, 
reparation, underhåll eller liknande åtgärd. 

     Skeppsvarv 

18 kap 10 § 
35.20 

35.20 - 8 C Skeppsvarv. 

 35.2001  4 U Båtverkstad - där reparation av mindre skador på fritidsbåtar 
eller båtmotorer sker.  

 35.2002  4 U Småbåtshamnar, marinor, spolplatser eller 
vinterförvaringsplatser där rengöring, slipning och/eller 
målning av båtbottnar förekommer. 

     FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

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

19 kap 2 § 
39.10-i 

39.10-i 6,7 75 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, 
vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera 
eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller 
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produkter, om förbrukningen av organiska lösningsmedel är 
mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 ton per 
kalenderår. 

19 kap 3 § 
39.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39.15-1 
39.15-2 

 
 

39.15-3 
 

39.15-4 
 

39.15-5 
 

39.15-6 
 

39.15-7 

-  
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65 
 

55 
 

65 
 

55 

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana 
organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av 
förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av den förordningen. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. Tillståndsplikten enligt första 
stycket 2 gäller inte sjukhus. 
 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel, 
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel  
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska 
lösningsmedel, 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
farmaceutiska produkter 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter 
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller 
andra beläggningspreparat. 

19 kap 4 § 
39.30 

39.30 - 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna 
”misstänks kunna ge cancer” (R40), kan ge cancer” (R45), 

”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid 

inandning” (R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 

(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 

kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
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2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 
39.35 

39.35 - 10 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av 
vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration 
som sker utanför tillverkningsanläggningar. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 § 
39.50 

 
 
 
 
 
 

 
39.50-1 

 
39.50-2 

 
39.50-3 

-  
 
 

 
 
 

 
20 

 
20 

 
12 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

- 39.5001 - 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel. 

- 39.5002 - 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton 
men högst 5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5003 - 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg 
men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5004 - 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg 
organiska lösningsmedel. 

     HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA 
KEMISKA PRODUKTER 

20 kap 1 § 
39.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per 
kalenderår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen 
omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 

”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
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39.60-1 
 
 
 
 
 
 

 
39.60-2 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
39.60-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60 

 
 

 
 
 
 

 
40 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

20 

”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 

”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden 

kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 

kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 
1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller  
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 

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

20 kap 2 § 
39.70 

39.70 -  10 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i 
anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton 



51 
 

Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 

”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 

”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden 

kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 

kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 
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- 39.7001 - 4 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i 
anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller 
kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton 
vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 

”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 

”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden 

kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 

kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 

20 kap 3 § 
39.80 

39.80 - 15 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

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

20 kap 4 § 
39.90 

39.90 - 6 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

- 39.9001 - T U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

     GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, 
VÄRME OCH KYLA 

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

     Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 § 

40.01 
40.01 - 35 B Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 

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

21 kap 3 § 
40.02 

40.02 - 15 C Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar 
biogas. 
 
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och 
även om det material som inte är stallgödsel består av högst 
500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. 

     Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 
21 kap 4 § 

40.05-i 
40.05-i 1.4b 55 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra 

bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att 
överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer. 

21 kap 5 § 
40.15 

40.15 - 35 B Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än 
genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per 
kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §. 

21 kap 6 § 
40.20 

40.20 - 15 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än 
genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per 
kalenderår. 

     Kärnkraft 
21 kap 7 § 

40.30 
40.30 -  A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

     Förbränning 
21 kap 8 § 

40.40-i 
 
 
 

40.40-i1 
40.40-i2 

1,1  
 

 
100 
40 

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

21 kap 9 § 
40.50-i 

 
 

 
40.50-i1 

 
40.50-i2 

1,1  
 
 

65 
 

40 

B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt 
men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men 
högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 
40.51 

40.51 - 35 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 § 
40.60 

 
 
 
 

-  
 
 
 

C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen 
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40.60-1 
 

 
40.60-2 

 
 

40.60-3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
10 

 
 

6 
 

 
10 

eller fossil bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget 
annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär 
förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men 
högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men 
högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men 
högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

- 40.6001 - 4 U Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 
effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

21 kap 12 § 
40.70 

40.70 - 25 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt 
av högst 20 megawatt. 

     Vindkraft 
21 kap 13 § 

40.90 
40.90 - 8 B Verksamhet med 

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

21 kap 14 § 
40.95 

40.95 - 6 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive 
rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som 
avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive 
rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så 
många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen 
sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller 
verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 §. 

21 kap 15 § 
40.100 

40.100 - 4 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 
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meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att 
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

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

     Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 § 

40.110 
40.110 - 15 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 

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

21 kap 17 § 
40.120 

40.120 - 6 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller 
i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar. 

- 40.12001 - 4 U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller 
i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 
megawattimmar. 

     VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 - 12 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller 

utan kemsteg för mer än 50 000 personer. 
- 41.9002 - 8 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men 

högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 
personer men högst 50 000 personer. 

- 41.9003 - 4 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 

     AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 
22 kap 1 § 

45.10 
45.10 -  A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan 

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

     FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

23 kap 1 § 
50.10 

 
 
 
 
 

 
50.10-1 

 
 
 

 
50.10-2 

-  
 
 
 
 

 
20 

 
 
 

 
15 

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

- 50.1001 - 8 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 000 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per 
kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per 
kalenderår, eller 
4. fler än 200 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 50.1002 -  4 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår 
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår. 

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

23 kap 2 § 
50.20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
50.20-1 

 
50.20-2 

 
50.20-3 

 
50.20-4 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
8 
 

6 
 

8 
 

8 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 
motorbränsle. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 
§. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 
miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 
miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 

- 50.2001 -  4 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning. 

- 50.2002 -  4 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för 
försäljning. 

- 50.2003 -  5 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 

- 50.2004 -  3 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

- 50.2005 -  3 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser 
för motorfordon. 

     HAMNAR OCH FLYGPLATSER 
     Hamnar 

24 kap 1 § 
63.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

63.10-1 
63.10-2 

-  
 
 
 
 
 
 
 

160 
100 

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 
bruttodräktighet på mer än 1 350. 
 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per 
kalenderår. 
 
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 
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63.10-3 
63.10-4 
63.10-5 
63.10-6 

60 
30 
20 
15 

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

- 63.1001 - 5 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 
bruttodräktighet på högst 1 350. 
 
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 

24 kap 2 § 
63.20 

63.20 - 15 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 63.2001 - 6 U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50 
fritidsbåtar eller liknande. 

- 63.2002 - T U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50 fritidsbåtar 
eller liknande. 

     Flygplatser  
24 kap 3§ 

63.30 
 
 
 
 
 
 

63.30-1 
63.30-2 

 
63.30-3 

 
63.30-4 

-  
 
 
 
 
 

140 
80 

 
60 

 
30 

A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 
200 meter. 
 
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig 
enligt 4 §. 
 
- Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 
- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per 
kalenderår. 
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per 
kalenderår. 
- Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

24 kap 4 § 
63.40 

63.40 - 45 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 
1 200 meter. 

- 63.4001 - 8 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för 
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 
1 200 meter. 

24 kap 5 § 
63.50 

63.50 - 8 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 

- 63.5001 - 6 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 

     Annan trafikinfrastruktur 
- 63.10001 - T U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med statlig 

väghållare. 
- 63.10002 - 12 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med 

kommunal väghållare. 
- 63.10003 - T U Väganläggning i drift upplåten med enskild väghållare. 

- 63.10004 - T U Långtidsparkering med mer än 2000 platser 

- 63.10005 - T U Långtidsparkering med mer än 500 platser. 

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

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

- 63.10103 - 10 U Övriga spåranläggningar, till exempel pendeltågsdepå. 

     LABORATORIER 
25 kap 1 § 

73.10 
73.10 - 15 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 

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

- 73.1001 - 15 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en 
total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 

- 73.1002 - 8 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta 
som är större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter. 

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

     TANKRENGÖRING 
26 kap 1 § 

74.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av kemiska produkter och där någon kemisk 
produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 

”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 

”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden 

kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 

kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
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74.10-1 

 
 

74.10-2 

 
 
 

 
25 

 
 

15 
 
 

1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”. 
 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för förvaring eller transport 
av mer än 500 kubikmeter per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för förvaring eller transport 
av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

26 kap 2 § 
74.20 

74.20 - 12 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som 
används för förvaring eller för transport av kemiska 
produkter. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

     HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 § 

85.10 
85.10 - 25 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 - 12 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 § 
85.20 

85.20 - 10 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om 
etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 - T U Tandläkarmottagning. 

- 85.4001 - T U Djursjukhus och liknande. 

     RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap 1 § 

90.10 
 
 
 
 

 
90.10-1 

 
90.10-2 

 
 

90.10-3 
 

-  
 
 
 

 
80 

 
60 

 
 

40 
 

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

28 kap 2 § 
90.11 

 
 
 
 
 

90.11-1 
90.11-2 

 
90.11-3 

-  
 
 
 
 

80 
60 

 
40 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 
personer eller fler.  
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 
 
- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 
personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 
personer 

28 kap 3 § 
90.15-i 

90.15-i 6.11 60 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från 
en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250). 
 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 



60 
 

Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

28 kap 4 § 
90.16 

 
 
 

 
90.16-1 

 
90.16-2 

-  
 
 

 
20 

 
12 

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

- 90.2001 - 10 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med 
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 
200 personekvivalenter. 

- 90.2002 
 

- 8 
 

U 
 

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

 90.2003  10 U Kommunalt spillvattennät inklusive pumpstationer. 

 90.2004  3 U Anläggning för rening av dagvatten. 

     AVFALL 
     Ordförklaringar 

29 kap 1 §     Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 
återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, 
samla in avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma 
som i 15 kap. miljöbalken. 

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

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

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

     Förbränning 
29 kap 5 § 
90.180-i 

 
 
 

 
90.180-i1 

 
90.180-i2 

 
90.180-i3 

5.2b  
 
 

 
200 

 
140 

 
80 

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per 
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 6 § 
90.181-i 

 
 
 

 
90.181-i1 

 
90.181-i2 

 
90.181-i3 

5.2b  
 

 
 

200 
 

140 
 

80 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per 
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 7 § 
90.190 

90.190 - 30 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 
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29 kap 8 § 
90.191 

90.191 - 30 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn 
eller högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 9 § 
90.200-i 

90.200-i 5.2a 120 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

29 kap 10 § 
90.201-i 

90.201-i 5.2a 120 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 
000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

29 kap 11 § 
90.210-i 

90.210-i 5.2a 80 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

29 kap 12 § 
90.211-i 

90.211-i 5.2a 80 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 
90.212-i 

90.212-i 6.5 60 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns 
om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 14 § 
90.213-i 

90.213-i 6.5 60 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 15 § 
90.220 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
90.220-1 

 
 

90.220-2 
 
90.220-3 

-  
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B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår. 
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29 kap 16 § 
90.221 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
90.221-1 

 
90.221-2 

 
90.221-3 

-  
 
 
 
 

 
 
 
 

30 
 

20 
 

15 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 17 § 
90.230 

90.230 - 6 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda 
mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast 
förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 
5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

- 90.23001 - 4 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där 
icke-farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår. 
 
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 
förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 

     Deponering 
29 kap 18 § 

90.271 
 
 
 
 
 
 

90.270-1 
 

90.270-2 

-  
 
 
 
 
 

30 
 

15 

B Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små 
sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats 
från, om 
1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken inte endast är ringa. 
 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större 
mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större 
mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 
90.281 

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

- 90.28001 - T U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 

29 kap 20 § 
90.290-i 

90.290-i 5,4 120 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 
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29 kap 21 § 
90.300-i 

 
 
 
 
 
 

 
 
90.300-i1 

 
90.300-i2 

 
90.300-i3 

5,4  
 
 
 
 
 

 
 

55 
 

30 
 

20 

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om  
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 
100 000 ton avfall per kalenderår, eller 
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 20 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 
90.310 

 
 
 
 
 

90.310-1 
 

90.310-2 
 

90.310-3 

-  
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B Deponering av icke-farligt avfall. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

29 kap 23 § 
90.320-i 

 
 

 
90.320-i1 

 
90.320-i2 

 
90.320-i3 

5,4  
 

 
225 

 
160 
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A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 
000 ton farligt avfall per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

29 kap 24 § 
90.330-i 

90.330-i 5,4 70 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 
ton. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 23 §. 

29 kap 25 § 
90.340 

 
 

 
90.340-1 

 
90.340-2 

-  
 

 
40 

 
15 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är 
tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 26 § 
90.341 

90.341 - 6 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till 
dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma 
förordning. 
 

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



64 
 

Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

     Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 27 § 
90.381 

90.381 - 20 B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår, eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 38 §. 

29 kap 28 § 
90.383 

90.383 - 20 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton per 
kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 67 §. 

29 kap 29 § 
90.391 

90.391 - 8 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

     Biologisk behandling 
29 kap 30 § 

90.161 
90.161 

 
- 15 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 

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

29 kap 31 § 
90.171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.171-1 
 
 

90.171-2 
 
 

90.171-3 

-  
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C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, 
eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 
50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 
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- 90.17001 - 4 U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

     Animaliskt avfall 
29 kap 32 § 

90.241-i 
 
 
 

 
 

90.241-i1 
90.241-i2 

6,5  
 

 
 
 

60 
30 

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom 
biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 
ton per kalenderår. 
 
- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 
- behandla mer än 2 500 ton men högst  
10 000 ton animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 
90.251 

90.251 - 30 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt 
än genom biologisk behandling eller förbränning, om den 
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 
2 500 ton per kalenderår. 

     Återvinning för anläggningsändamål 
29 kap 34 § 

90.131 
 
 
 

 
90.131-1 

   
90.131-2 

 
90.131-3 

 
90.131-4 

 
90.131-5 

-  
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B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på 
ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. 
 
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor 
på en och samma sammanhängande plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 
90.141 

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

     Uppgrävda massor 
29 kap 36 § 

90.361 
90.361 - 20 B Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda 

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

29 kap 37 § 
90.370 

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

     Konvertering av smittförande avfall 
29 kap 38 § 

90.382 
90.382 - T C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus. 

     Avvattning 
29 kap 39 § 

90.375 
90.375 - 15 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som 

behandlas är högst 2 000 ton. 
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     Mekanisk bearbetning och sortering 
29 kap 40 § 

90.100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90.100-1 

 
90.100-2 

-  
 
 
 
 
 
 

 
 

80 
 

40 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår genom mekanisk bearbetning. 
 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
50 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 41 § 
90.110 

 
 
 
 
 
 

 
90.110-1 

 
90.110-2 

 
90.110-3 

-  
 
 
 
 

 
 

20 
 

15 
 

T 
 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom 
mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall 
per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller 
anläggningsandamål. 

29 kap 42 § 
90.70 

 
 
 
 
 
 

90.70-1 
 

90.70-2 

-  
 
 
 
 
 

35 
 

30 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 
10 000 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
75 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

29 kap 43 § 
90.80 

90.80 - 12 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i 
andra fall. 

- 90.8001 - 4 U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 
1 000 ton per kalenderår. 

     Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 - 12 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla 

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

     Uttjänta fordon 
29 kap 45 § 

90.119 
 
 
 

-  
 
 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte 
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 
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Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 
anmälningspliktig enligt 46 § 2. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 46 § 
90.120 

90.120 - 12 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte 
överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en 
bilskrotare som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen. 

     Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 § 

90.29 
90.29 - 8 C Förbereda avfall för återanvändning. 

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

90.30 
 
 
 
 

 
 

90.30-1 
 
 

90.30-2 
 
 

90.30-3 

-  
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B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 
 
-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet 
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall. 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet 
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall. 

29 kap 49 § 
90.40 

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

- 90.4001 - 3 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton. 

- 90.4002 - T U Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) 
avsedda för allmänheten. 
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29 kap 50 § 
90.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90.50-1 

 
90.50-2 

 
90.50-3 

 
 

90.50-4 
 

 
90.50-5 

 

-  
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B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 
ton 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till  
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall. 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall. 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall. 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller  
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall. 

29 kap 51 § 
90.60 

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

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

     Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar 
29 kap 52 § 

90.454-i 
90.454-i 5,6 120 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 

29 kap 53 § 
90.455 

90.455 - 120 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 
viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig 
enligt 52 §. 

29 kap 54 § 
90.457 

90.457 - 65 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 

29 kap 55 § 
90.458 

90.458 - 80 B Underjordsförvara icke-farligt avfall. 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

     Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 
29 kap 57 § 

90.408-i 
90.408-i 5.5 40 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som 

kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden 
avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton. 

     Fartygsåtervinning 
29 kap 57 § 

90.451 
90.451 - 20 A Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt 

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

     Radioaktivt avfall 
29 kap 58 § 

90.460 
90.460 - 100 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara 

radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall. 
29 kap 59 § 

90.470 
90.470 - 100 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt 

kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt 
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller 
strålskyddslagen (1988:220), om hanteringen inte är 
tillståndspliktig enligt 58 §. 

     Lagring och avskiljning av koldioxid 
29 kap 60 § 

90.480 
90.480 - 227 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden 

koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton. 
29 kap 61 § 

90.485 
90.485 - 137 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden 

koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton. 
29 kap 62 § 

90.500-i 
90.500-i 6.9 137 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av 

koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 
1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250). 

29 kap 63 § 
90.510 

90.510 - 137 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av 
koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga 
enligt 62 §. 

29 kap 64 § 
90.520 

90.520 - 20 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för 
geologisk lagring av koldioxid. 

     Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

29 kap 65 § 
90.406-i 

90.406-i 5.3av, 
5.3bi-

iv 

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

29 kap 66 § 
90.405-i 

90.405-i 5.3ai-
iv 
 

40 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per 
kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samförbränning 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

4. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 § 
90.435-i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

90.435-i1 
 

90.435-i2 
 

90.435-i3 
 

5.1a-k  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
225 

 
140 

 
65 

A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 
ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. materialåtervinning av lösningsmedel 
4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller 
och metallföreningar, 
5. regenerering av syror eller baser, 
6. återvinning av komponenter som används till att minska 
föroreningar, 
7. återvinning av katalysatorer 
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning 
av olja, 
9. invallning, 
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en 
samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller 
innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna 
i denna paragraf, eller 
11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- 
eller avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling 
av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna 
paragraf. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 68 § 
90.410 

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

29 kap 69 § 
90.420 

 
 
 
 
 

 
 
 
90.420-1 

 
90.420-2 

 
90.420-3 

 
90.420-4 

 
 

-  
 
 
 
 

 
 
 

80 
 

50 
 

30 
 

20 
 
 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

90.420-5 
 

15 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 70 § 
90.430 

90.430 - 6 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 
anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 71 § 
90.440 

 
 
 
 

 
 

 
90.440-1 

 
90.440-2 

 
90.440-3 

 

-  
 
 
 
 

 
 
225 

 
140 
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A Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 72 § 
90.450 

 
 
 
 
 
 

 
90.450-1 

 
90.450-2 

 
90.450-3 

-  
 
 
 
 

 
 

55 
 

40 
 

20 

B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 
 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 
000 ton per kalenderår 
- Den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 
kalenderår. 

     SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 
92.10 

92.10 - 15 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber 
större än 20 millimeter) eller för sprängningar av 
ammunition, minor eller andra sprängladdningar. 

30 kap 2 § 
92.20 

 
 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 

 
92.20-3 

-  
 
 
 
 

10 
4 
 

4 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 
utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer 
än 5 000 skott per kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per 
kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 

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

30 kap 3§ 
92.30 

92.30 - 8 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon. 

- 92.10001 - 10 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 
- 92.10002 - 10 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 
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Lagrum i 
MPF 
VK 

AK IED TF PN Beskrivning 

- 92.10003 - 6 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 
     TEXTILTVÄTTERIER 

31 kap 1 § 
93.10 

93.10 - 10 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
 
Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 
eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  
19 kap. 4 §. 

- 93.1001 - 8 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av 
vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

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

     BEGRAVNINGSVERKSAMHET  
32 kap 1 § 

93.20 
93.20 - 15 B Krematorium. 

     ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 
     Lackering med mera 
- 100.1001 - 12 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 

ton pulver per kalenderår. 
- 100.1002 - 6 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller 

minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår. 
     Hantering av brom- eller fluorkarboner 
- 101.1001 - 12 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1002 - 6 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 

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

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1004 - 15 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1005 - 6 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1006 - T U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 
     Detaljhandel 
- 102.1001 - T U Försäljning av kosmetiska produkter 

- 102.1002 - T U Försäljning av kemiska produkter 

- 102.1003 - T U Försäljning av kemiska produkter – primärleverantör 

- 102.1004 - T U Försäljning av särskilt farliga kemiska produkter 

- 102.1005 - T U Försäljning av bekämpningsmedel 

- 102.1006 - T U Försäljning av tryckimpregnerat virke 

- 102.1007 - T U Försäljning av varor 
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Årsavgifter för hälsoskyddsverksamheter 

FMH = Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SSMFS = Strålskyddsmyndighetens föreskrifter (2012:5) om solarier och artificiella 
solningsanläggningar 
HVMFS = Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2012:14) om 
badvatten 
AK = Avgiftskod  
TF= Tidsfaktor i timmar  
PN= Prövningsnivå  
T= Timavgift 
  
AH= Anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet  
UH= Utan anmälningsplikt hälsoskyddsverksamhet 
 

Lagrum i 
FMH 

AK TF PN Beskrivning 

     HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 
    Utbildningsverksamhet och liknande 

38 §  
punkt 3 

200.1001 10 AH Gymnasieskola eller gymnasiesärskola (salar med 
specialundervisning tex kemi och fysik ingår ej). 

38 §  
punkt 3 

200.1004 8 AH Grundskola inklusive integrerade fritidshem, grundsärskola, 
förskoleklass, specialskola, sameskola och internationell 
skola. 

38 §  
punkt 3 

200.1005 6 AH Förskola. 

38 §  
punkt 3 

200.1006 3 AH Öppen förskola. 

38 § 
punkt 3 

200.1007 3 AH Fritidshem och öppen fritidsverksamhet ej integrerade i 
skolbyggnaden. 

45 §  
punkt 2 

200.1008 T UH Familjedaghem. 

    Samlingslokaler och liknande 
45 §  

punkt 3 
200.2001 T UH Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och 

högskolor. 
45 §  

punkt 3 
200.2002 T UH Fritidsgård och liknande. 

    Skönhetsvård och liknande 
10 § 

(SSMFS) 
200.3001 3 AH Solarium. 

45 §  
punkt 6 

200.3002 
 

T UH Skönhetsvård, till exempel hudvård, manikyr, pedikyr och 
liknande som inte innebär risk för blodsmitta genom 
användning av skärande eller stickande verktyg. 

45 §  
punkt 6  

200.3003 T UH Frisersalong. 

    Vård och hälsa 
45 §  

punkt 2 
200.4001 6 UH Lokaler för vård eller annat omhändertagande. 

38 §  
punkt 1 

200.4002 
 

3 
 

AH Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta på 
grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, 
piercingsverktyg eller liknande skärande eller stickande 
verktyg. 
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Lagrum i 
FMH 

AK TF PN Beskrivning 

45 §  
punkt 6 

200.4003 
 

T UH Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande. 
 
 

45 §  
punkt 6 

200.4004 T UH Övriga alternativa behandlingar.  

    Idrott och liknande 
45 §  

punkt 5 
200.5001 T UH Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 

38 §  
punkt 2 

 
 
 

200.5002-1 
200.5002-2 

 
 
 

8 
4 

AH Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 
används av många människor. 
 
- Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten. 
- Bassängbad som är upplåtna åt gäster inom hotell, 
konferensanläggning, kursgård eller liknande. 

45 §  
punkt 5 

200.5003 4 UH Strandbad. 

HVMFS 200.5004 8 UH EU-bad. 
    Boende 

45 §  
punkt 1 

200.6001 6 UH Byggnader med mer än 10 hyreslägenheter. 

45 §  
punkt 1 

200.6002 T 
 

UH Övriga byggnader med lägenheter. 

45 §  
punkt 4 

200.6005 6 
 

UH Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola 
med boende, kriminalvård. 

45 §  
punkt 5 

200.6006 T UH Camping/stuganläggning. 

45 §  
punkt 4 

200.6007 T UH Bed & breakfast, vandrarhem, övrigt tillfälligt boende. 

    Förvaring av djur 
45 §  

punkt 7 
200.7001 T UH Lokaler för förvaring av djur. 

    Offentliga arrangemang 
- 200.8001 T UH Offentliga arrangemang. 
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Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn av solarieverksamhet 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx 

 

Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får en kommun meddela föreskrifter 

om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. 

 

Inledande bestämmelser 

 

1 § Avgift ska betalas enligt denna föreskrift för Upplands-Bro kommuns kostnader för 

tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen. 

 

2 § Avgift ska betalas av den som inom Upplands-Bro kommun bedriver verksamhet i vilken 

kosmetiska solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens 

föreskrifter om anmälningsplikt. 

 

3 § Beslut om avgift enligt denna föreskrift fattas av Bygg- och miljönämnden. Betalning av 

avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 

särskild faktura. 

 
4 § Bygg- och miljönämnden får ändra eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med 

hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter.  

 

5 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 

föreskrift antagna timtaxa med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex 

för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 

 

Avgift för handläggning av anmälan och tillsyn 

 

6 § Avgift enligt denna föreskrift tas ut för handläggning av anmälan och tillsyn av 

solarieverksamhet enligt strålskyddsförordningen (2018:506). Avgiften bestäms genom att 

handläggnings- eller tillsynstiden multipliceras med timtaxan. 

 

7 § Avgift tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat eller att 

handläggning som föranleds av att beslut av bygg- och miljönämnden enligt strålskyddslagen 

eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas. 

 

Timtaxa och timavgift 

 

8 § Timtaxan är 1 280 kronor vid tillämpning av denna föreskrift. Timavgift tas ut för varje 

påbörjad halvtimme handläggnings- eller tillsynstid. Med handläggnings- eller tillsynstid 

avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Bygg- och miljönämnden har använt för 

hantering av ett ärende eller en tillsynsinsats. Däri ingår bl.a. tiden för inläsning av ett ärende 

eller förberedelse av en tillsynsinsats, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, 

inspektioner, besiktningar, provtagning m.fl. kontroller, restid, beslutsskrivande och 

administration i övrigt samt eventuell föredragning i nämnden. I handläggnings- eller 

tillsynstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger två 

timmar. För inspektioner 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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Dröjsmålsavgift 

 

9 § Om inte avgift enligt denna föreskrift betalas i rätt tid ska dröjsmålsavgift enligt 3, 6 

och 9 §§ räntelagen (1993:635) tas ut. 

___________________________________________________________ 

Denna föreskrift gäller från den 1 januari 2020. Avgift för prövning och handläggning av 

anmälan i ärenden som har kommit in innan denna föreskrift trätt ikraft, tas ut enligt den 

tidigare gällande taxan. I tillsynsärenden tas avgift ut enligt den tidigare gällande taxan för 

den handläggningstid som lagts ner i ärendet före den 1 januari 2020. 
 



Föreskrifter om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer  
 

Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx 

 

Enligt 19 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer får kommunen meddela föreskrifter 

om avgifternas storlek enligt denna lag när det gäller kommunernas tillsynsverksamhet. 

 

Inledande bestämmelser 

1 §. Avgift enligt denna föreskrift erläggs för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 

lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av 

sprängämnesprekursorer.   

 

2 § Beslut om avgift enligt denna föreskrift fattas av Bygg- och miljönämnden. Betalning av 

avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 

särskild faktura. 

 

3 § Bygg- och miljönämnden får ändra eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl 

med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter.  

 

4 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 

föreskrift antagna timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex 

för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.  

 

5 §. Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som till-

handahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.  

 

6 §. Avgift enligt denna föreskrift bestäms genom att handläggnings- eller tillsynstiden 

multipliceras med timtaxan. 

 

7 §. Timtaxan är 1 280 kronor vid tillämpning av denna föreskrift. Timavgift tas ut för varje 

påbörjad halvtimme handläggnings- eller tillsynstid. Med handläggnings- eller tillsynstid 

avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid bygg- och miljönämnden har använt för 

hantering av ett ärende eller en tillsynsinsats. Däri ingår bl.a. tiden för inläsning av ett ärende 

eller förberedelse av en tillsynsinsats, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, 

inspektioner, besiktningar, provtagning m.fl. kontroller, restid, beslutsskrivande och 

administration i övrigt samt eventuell föredragning i nämnden. I handläggnings- eller 

tillsynstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger två 

timmar. För inspektioner 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. 

 

___________________________________________________________ 

Denna föreskrift gäller från den 1 januari 2020. Avgift för prövning och handläggning av 

anmälan i ärenden som har kommit in innan denna föreskrift trätt ikraft, tas ut enligt den 

tidigare gällande taxan. I tillsynsärenden tas avgift ut enligt den tidigare gällande taxan för 

den handläggningstid som lagts ner i ärendet före den 1 januari 2020. 



Information om hur dokumentet ska tolkas: 

Överstruken text – text som stått i den gamla taxan och som ska tas bort 

Röd text – ny text som ska gälla 

Taxa Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område 

Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx 

Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning 

och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 

 

Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om 

avgifter för prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom 

denna balks tillämpningsområde. 

Inledande bestämmelser 

1 §  Denna taxa föreskrift gäller avgifter för Upplands-Bro 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 och varor, samt avfall 

och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa föreskrift kan ersättning till kommunen utgå bland 

annat enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 

25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 §  Avgift enligt denna taxa föreskrift 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 föreskrift 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.  

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område 

överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4 §  Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Bygg- och 

miljönämnden.  



5 §  Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa 

föreskrift eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som 

behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Timavgift och timtaxa 

6 § Avgiftsuttag sker 

1. i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 

1. i förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstiden enligt bilaga 

1 (fast avgift). 

2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 

tilldelats (årlig tillsynsavgift), 

2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 

tilldelats i bilaga 1 (årlig tillsynsavgift), 

3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 

(timavgift), och 

4. enligt de andra grunder som anges i taxan denna föreskrift. 

Timtaxa och timavgift 

7 §  Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan och timavgiften 1 160 kronor per hel 

timme handläggningstid. 

 Vid tillämpning av denna föreskrift är timtaxan 1 280 kronor per hel timme 

handläggningstid. 

8 §  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. 

 I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt 

för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter 

med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och 

provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av 

beslut.   

Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 

sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift 

ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 

och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

9 §  Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 

taxa föreskrift antagna fasta avgifterna och timtaxa med den procentsats för det 



innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 

oktober månad 2015. 

Avgifter för prövning  

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag  

10 §  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 av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som 

antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i bilaga 1 eller i 

form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 

multipliceras med timtaxan. 

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

11 §  Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 

besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den 

fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid 

ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den 

tillkommande handläggningstiden. Kan anordningen inte godkännas vid den 

besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för 

den ytterligare handläggningstiden. 

12 §  Avgift för prövning ska betalas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som 

återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av 

sökanden. 

13 §  Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås. 

Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 

ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. 

14 §  I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen 

är sökanden i förekommande fall också även 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.  

15 §  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.  

Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som 

anges i denna föreskrift. 



Avgifter med anledning av anmälan  

Avgifter för anmälningsärenden 

16 §  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. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 

anmälan avser. 

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 

fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i 

bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 

multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i bilaga 1. Avgift 

med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 

som anmälan avser.  

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

17 §  Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 

bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig 

verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta 

kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som 

återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att 

bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.   

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 

miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta 

kommunens kostnader för kungörelse i ärendet. 

18 §  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 föreskrift.  

Avgift för tillsyn i övrigt  

Avgift för tillsyn 

19 §  För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet 

som anges i taxebilaga 2 ska betalas en fast årlig tillsynsavgift som baseras på den 

tillsynstid som bygg- och miljönämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten, 

multiplicerad 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. 



För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en 

fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig 

avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.   

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 

anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter 

som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (AH) 

ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2 

20 §  Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas med timtaxa eller enligt vad som anges i 

taxebilaga 1. 

 Om en verksamhetsutövare har verksamheter som omfattar flera miljöfarliga 

verksamheter enligt bilaga 2, ska full avgift betalas för den punkt som medför den 

högsta avgiften med ett tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de 

övriga verksamheterna. 

21 §  För verksamhet som tillståndsprövats eller anmälts ska avgiften bestämmas med 

utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet eller vad som angetts i 

anmälan 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.  

För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda 

krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas enligt vad som framgår av bilaga 2. 

22 §  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.  

 För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån 

vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 

23 §  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 för miljöskada.  

  Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till 

verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte 

krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.   

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 

verksamheten bedrivs.   



24 §  Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 

vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. 

miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för 

avhjälpande eller kostnader. 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

25 §  För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild 

ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den 

faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften 

och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 

förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.   

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av 

den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Avgift för tillsyn i övrigt 

26 §  Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i 

övrigt anges i taxebilaga 1. 

27 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, 

vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 

tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av 

den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

24 28 §  Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 

denna taxa i ett enskilt fall sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 

25 29 §  Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Upplands-Bro kommun. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m. 

26 30 §  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. 

27 31 §  Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut 

om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

28 32 §  Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift 

till länsstyrelsen.  

____________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 

tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 



Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020 och ersätter tidigare Taxa för Bygg- och 

miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken fastställd den 21 november 2018 (Kf § 135). 

Avgift för prövning och handläggning av anmälan i ärenden som har kommit in innan denna 

taxa trätt ikraft, tas ut enligt den tidigare gällande taxan. I tillsynsärenden tas avgift ut enligt 

den tidigare gällande taxan för den handläggningstid som lagts ner i ärendet före den 1 januari 

2020. 

Taxebilagor Bilagor 

1. Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 

2. Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 



 

 

Information om hur dokumentet ska tolkas: 

Överstruken text – text som stått i den gamla taxan och som ska tas bort 

Röd text – ny text som ska gälla 

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig 

tillsyn 

 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M.  

ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN 
AVGIFT 

Tillsyn i övrigt  

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timavgift i de fall 

tillsynen inte ingår i den 

årliga tillsynsavgiften 

enligt bilaga 2 

 

 

SKYDD AV OMRÅDEN 

ENLIGT 7 KAP. MILJÖBALKEN 
AVGIFT 

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Timavgift 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras 

utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 

vattenskyddsområde 

Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och 

kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde 

Timavgift 

Anmälan   

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och 

kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för 

natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

Timavgift 

Tillsyn  

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

övrigt, vilthägn eller allemansrätten 

Timavgift 

 

 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD 

ENLIGT 9 KAP. MILJÖBALKEN 

 

 

AVGIFT 

Avloppsanläggningar  

Prövning  

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 

vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd avseende: 

 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 timmar 

2. Inrättande av vattentoalett samt bad- disk och tvättvatten med 

avloppsutsläpp till mark eller vatten 

8 timmar 

3. Inrättande av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är 

ansluten 

5 timmar 

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på 

samma fastighet och vid samma tillfälle 

9 timmar 



 

 

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 5 timmar 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 

personekvivalenter 

9 timmar 

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 

personekvivalenter 

15 timmar 

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 

personekvivalenter 

18 timmar 

9. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (enbart bad- disk och 

tvättvatten, BDT-vatten) enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

5 timmar 

10. Inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett såsom 

förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med 

latrinkompostering enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4 timmar 

Anmälan  

Handläggning av anmälan avseende:  

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

5 timmar 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

5 timmar 

  

Värmepumpar  

Prövning  

Handläggning av ansökan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen 

föreskrivit med stöd av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

avseende: 

 

1. Bostäder för 1 – 2 hushåll 4 timmar 

2. Verksamheter eller bostäder för fler än två hushåll 8 timmar 

3. Övriga anläggningar Timavgift 

Anmälan  

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. Bostäder för 1 – 2 hushåll 4 timmar 

2. Verksamheter eller bostäder för fler än två hushåll 8 timmar 

3. Övriga anläggningar Timavgift 

  

Hållande av djur  

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 4 timmar 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Undantag gäller för fyra 

hönor eller färre. 

4 timmar 

3. Orm som ej avses i 4 4 timmar 

4. Giftig orm 6/4 timmar 

  

 

Gödsel och slam 

 

Prövning  

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet 4 timmar 



 

 

enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

Prövning av ansökan om upplag av petroleumprodukter, lösningsmedel, 

konstgödsel, bekämpningsmedel, vägsalt eller andra produkter som kan förorena 

ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med 

stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4 timmar 

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 

Timavgift 

  

Övrigt  

Annan prövning av frågor om dispenser enligt lokala föreskrifter för människors 

hälsa 

Timavgift 

  

Miljöfarlig verksamhet  

Anmälan  

Handläggning av anmälan avseende:  

1. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

2. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

  

Verksamheter för hygienisk behandling, skolor, förskolor, bassängbad, 

mm 

 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd om att driva eller arrangera 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 

som innebär risk för blodsmitta genom användning av skärande eller 

stickande verktyg 

4 timmar 

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

många människor 

5 timmar 

3. Skol- och fritidsverksamhet  

A. Skola  7 timmar 

B. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet 

eller förskoleklass 

5 timmar 

  

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet  

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet 

enligt förteckning i bilaga 2. 

Årlig tillsynsavgift enligt 

bilaga 2 

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

 

1. Värdkommunen Årlig tillsynsavgift enligt 

bilaga 2 

2. Gästkommunen Timavgift vid inspektion 

med sådana anmärkningar 

att värdkommunen 

behöver informeras eller 

uppföljande inspektion 

behöver genomföras 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd och miljöfarlig verksamhet Timavgift 

  

Provtagning  



 

 

Avgift för provtagning:  

1. Strandbad 1 tim/provtagnings-tillfälle 

2. Badanläggningar 1 tim/provtagnings-tillfälle 

3. Enstaka bassänger 1 tim/provtagnings-tillfälle 

4. Plaskdammar 1 tim/provtagnings-tillfälle 

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och 

frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn, tas även årlig avgift ut 

enligt vad som anges i Taxebilaga 2. 

 

 

 

MILJÖSKADOR  

10 KAP. MILJÖBALKEN 

 

AVGIFT 

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.  

Timavgift 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och 

anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

Timavgift 

 

 

VATTENVERKSAMHET  

11 KAP. MILJÖBALKEN 

 

AVGIFT 

Prövning  

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit 

med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken 

5 timmar 

Anmälan  

Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit 

med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken 

3 timmar 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken Timavgift 

 

 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET  

12 KAP. MILJÖBALKEN 

 

 

AVGIFT 

Anmälan  

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

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kap miljöbalken Timavgift 

 

 

KEMISKA PRODUKTER  

14 KAP. MILJÖBALKEN 

 

AVGIFT 

Prövning  

Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Timavgift 

Prövning av ansökan enligt 6 kap Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) 

om spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 

Timavgift 



 

 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 

vätskor (ta cistern ur bruk) 

2 timmar 

Information  

Handläggning av information enligt gällande förordningen om fluorerade 

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, 

HCFC, halon, HFC 

3 timmar 

Handläggning av underrättelse gällande installation eller konvertering av en 

stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 

mer än 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer 

3 timmar 

Handläggning av information enligt 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter 

(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 

brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt 1 kap. 1 § eller 1 kap. 2 § 

samt 1 kap. 3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1 kap 2 § som 

avses installeras inomhus):  

 

1. Förvaring av mer än 1 m
3
 
dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern i 

mark. 

3 timmar 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna 

cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor 

samt spillolja. 

3 timmar 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark 

med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m
3
 men 

högst 10 m
3.
 

3 timmar 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom 

vattenskyddsområde. 

3 timmar 

Handläggning av information om installation av cistern eller hantering av 

brandfarliga vätskor och spilloljor: 

 

1. Installation av cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1m3 

brandfarliga vätskor eller spilloljor. (utanför vattenskyddsområde) 

2 timmar 

2. Hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor och spilloljor inom 

vattenskyddsområde. 

3 timmar 

Registrering och granskning av utförda kontroller, även periodiska kontroller, av 

cisterner och rörledningar. 

2 timmar 

Handläggning av information om cistern och rörledning som tas ur bruk 2 timmar 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 

vilka ska lämna rapport enligt gällande förordning om fluorerade växthusgaser: 

 

1. När rapporten föranleder åtgärd  4 timmar 

2. När rapporten inte föranleder åtgärd 2 timmar 

1. Handläggning av komplett kontrollrapport 2 timmar 

2. Handläggning av ofullständig kontrollrapport 4 timmar 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter Timavgift 

 

 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR  

15 KAP. MILJÖBALKEN 

 

 

AVGIFT 

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på 

fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken 

 

Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering  

1. Uppehåll i eller Befrielse från avfallshämtning 2 timmar 

2. Förlängt hämtningsintervall för slam och urin avfall från små avlopp 2 timmar 



 

 

3. Prövning av övriga ansökningar Timavgift 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på 

fastigheten enligt 15 kap. 25 § miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera 

eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall (tex matavfall, latrin 

eller slam) än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 

2 timmar 

Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering  

1. Avfallskvarn till enskild avloppsanordning 2 timmar 

2. Handläggning av övriga anmälningar Timavgift 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 26 36 

eller 27 37 §§ avfallsförordningen (2001:1063) 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift 

 

MILJÖSANKTIONSAVGIFT  

30 KAP. MILJÖBALKEN 

 

 

AVGIFT 

Prövning  

Handläggning av beslut om miljösanktionsavgift 3 timmar 

 

 



     

Kommenterad bilaga 2, Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskyddsverksamheter 
Följande förkortningar används i tabellen: 

 

MPF = Miljöprövningsförordning (2013:251)  

VK = Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen 

AK = Avgiftskod  

IED = IED-kod (anges när sådan finns) 

TF = Tidsfaktor i timmar  

PN = Prövningsnivå  

T = Timavgift 

  

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

 

Information om hur dokumentet ska tolkas: 

Överstruken text – text som stått i den gamla taxan och som ska tas bort 

Röd text – ny text som ska gälla 
  



      
 

 

 

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

        
JORDBRUK   

       Djurhållning   

2 kap 1 § 

1.10-i 

1.10 1.10-i 6.6a-c 15  B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 

2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obe-

täckta gyltor som är tyngre än 30 kilogram och 

avsedda för produktion, eller 

3. mer än 750 platser för suggor och betäckta 

gyltor. 

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller 

suggor att platserna tillsammans motsvarar mer 

än 200 djurenheter definierade som 1.20. 

Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 

2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är 

tyngre än 30 kilogram och avsedda för produkt-

ion, eller 

3. mer än 750 platser för suggor. 

Viss ändrad beskrivning i 

punkt 2 o 3. 

2 kap 2 § 

1.11 

1.11  - 12  B Anläggning med stadigvarande djurhållning av 

nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 

djurenheter, dock inte inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till 

en månads ålder, 

2. sex kalvar från en månads upp till sex måna-

ders ålder, 

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 

ålder, eller 

5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 

till åtta månaders ålder och avelshannar. 

  



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

2 kap 3 § 

1.20 
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 C 

 

 

 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till 

en månads ålder, 

2. sex kalvar från en månads upp till sex måna-

ders ålder, 

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive små-

grisar upp till tolv veckors ålder, 

5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, 

tolv veckor eller äldre, 

6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 

ålder, 

7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 

till åtta månaders ålder och avelshannar, 

8. etthundra kaniner, 

9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 

sexton veckor eller äldre, 

10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 

ålder, 

11. tvåhundra slaktkycklingar, 

12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklu-

sive 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, 

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex måna-

ders ålder, eller 

16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som 

har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 

100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i 

färsk träck eller urin. 

 

Vid beräkningen av antalet djur enligt första 

stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 

väljas som ger det lägsta antalet djur. 

Anmälningsplikten gäller inte 

1. renskötsel, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

eller 2 §. 

 

  



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

- 1.2001  - 4  U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djuren-

heter under året) men högst 100 djurenheter, 

dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

  

- 1.2002  -  

 

2 

 

 

T 

 

 

3 

U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

 

- minst 10 men högst 30 djurenheter (det högsta 

antalet djurenheter under året), dock inte inhäg-

nad. 

- mindre än 10 djurenheter (det högsta antalet 

djurenheter under året), dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

  

       Uppodling av annan mark än jordbruksmark 

för jordbruksproduktion 

  

2 kap 4 § 

1.30 

1.30  - 8  C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 

produktion av foder, livsmedel eller annan lik-

nande jordbruksproduktion. 

  

       Odling   

- 1.3001  - 6  U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 

odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter. 

  

- 1.3002  - 5  U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 

odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 

kvadratmeter. 

  

- 1.3003  - 4  U Anläggning för torkning av gödsel.   

- 1.3004  - 3  U Odling av jordbruksmark som är större än 100 

hektar för produktion av foder, livsmedel eller 

annan liknande jordbruksproduktion. 

  

- 1.3005  - 2 T U Odling av jordbruksmark som är större än 10 

hektar men högst 100 hektar för produktion av 

foder, livsmedel eller annan liknande jordbruks-

produktion. 

  

- 1.3006  - 4  U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 

hektar. 

 

  

       FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 

FISK   

  



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

3 kap 1 § 

5.10 

5.10  - 15  B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 

40 ton foder förbrukas per kalenderår. 

  

3 kap 2 § 

5.20 

5.20  - 6  C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 

1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

  

- 5.2001  - 2 3 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 

1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 

  

       UTVINNING, BRYTNING OCH BEAR-

BETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, 

MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 

  

       
Berg, naturgrus och andra jordarter   

4 kap 1 § 

10.10 

10.10  - 50  B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är 

större än 150 hektar, om verksamheten inte 

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 

lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 

2. endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

  

- 10.1001  - 4  U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 

och bearbetat material (torv) efter det att till-

synsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

  

4 kap 2 § 

10.11 

10.11  - 60  B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 

innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att till-

synsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

är avslutad. 

  

4 kap 3 § 

10.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 

berg, naturgrus eller andra jordarter, om verk-

samheten inte 

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 

lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 

2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling 

av redan utbrutet och bearbetat material efter det 

  



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

 

 

10.20-1 

 

10.20-2 

 

10.20-3 

10.20-4 

10.20-5 

10.20-6 

 

10.20-7 

 

10.20-8 

 

10.20-9 

 

10.20-10 

 

 

 

 

50 

 

40 

 

30 

25 

20 

15 

 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 

täkten är avslutad. 

 

- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mäng 

berg. 

- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 

berg. 

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 

naturgrus eller andra jordarter. 

- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd 

naturgrus eller andra jordarter. 

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd 

naturgrus eller andra jordarter. 

- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-

grus eller andra jordarter. 

- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-

grus eller andra jordarter. 

- 10.2001  - 10  U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 

bearbetning av block ur bruten sten, där den 

totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 

kvadratmeter per kalenderår eller den totalt han-

terade mängden är större än 800 ton per kalen-

derår. 

  

- 10.2002  - 2 3 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 

bearbetning av block ur bruten sten, där den 

totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 

kvadratmeter per kalenderår eller den totalt han-

terade mängden är högst 800 ton per kalenderår. 

  

- 10.2003  - 4  U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 

och bearbetat material (berg, naturgrus eller 

andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten 

meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

  

4 kap 4 § 

10.30 

10.30  - 10  C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 

10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

  

- 10.3001  - 3  U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst  

10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 
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4 kap 5 § 

10.40 

10.40  - 6  C Täkt för markinnehavarens husbehov av 

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

2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 

hektar, eller 

3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 

mängd torv. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

1. omfattas av bearbetningskoncession enligt 

lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 

2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

  

- 10.4001  - 2 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 

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

2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 

hektar, eller 

3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen 

mängd). 

  

4 kap 6 § 

10.50 

10.50  

 

10.50-1 

 

 

 

 

 

10.50-2 

- 8  

 

8 

 

 

 

 

 

T 

C Anläggning för sortering eller krossning av berg, 

naturgrus eller andra jordarter 

1. inom område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller 

2. utanför område som omfattas av detaljplan 

eller områdesbestämmelser, om verksamheten 

bedrivs på samma plats under en längre tid än 

trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-

period. 

Anläggning för sortering eller krossning av berg, 

naturgrus eller andra jordarter 

1. inom område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller 

2. utanför område som omfattas av detaljplan 

eller områdesbestämmelser, om verksamheten 

bedrivs på samma plats under en längre tid än 

trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-

period. 

3. Undantag gäller för anläggning som är av mer 

tillfällig karaktär tex vid byggentreprenad. 

Lagt till undantag för 

anläggningar som är av 

mer tillfällig karaktär. 

 

- 10.5001  - T  U Anläggning för sortering eller krossning av berg, 

naturgrus eller andra jordarter utanför område 

som omfattas av detaljplan eller områdesbe-

stämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 

plats under högst trettio kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

  

4 kap 7 § 

10.60 

10.60  - 8  C Anläggning för framställning, bearbetning eller 

omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 

baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

  

- 

 

10.6001  - 4  U Anläggning för framställning, bearbetning eller 

omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 

baseras på högst 500 ton torv per kalenderår. 

  

       Råpetroleum, naturgas och kol   
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4 kap 8 § 

11.10 

11.10  - 30  A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjäll-

områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

  

4 kap 9 § 

11.20 

11.20  - 15  B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra 

områden än de som avses i 8 §. 

  

4 kap 10 § 

11.30 

11.30  - 10  C Industriell tillverkning av briketter av kol eller 

brunkol. 

  

       Malm och mineral   

4 kap 11 § 

13.10 

 

13.10  - 140  A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av 

malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 

eller 5 §. 

  

4 kap 12 § 

13.20-i 

13.20 13.20-i 2,1 70  A Anläggning för rostning eller sintring av metall-

haltig malm, om verksamheten inte är tillstånds-

pliktig enligt 13 §. 

Anläggning för rostning eller sintring av metall-

haltig malm, inbegripet sulfidmalm. 

Tydliggjort att sulfidmalm 

ingår 

4 kap 13 § 

13.30 

13.30  - 50  B Anläggning för rostning eller sintring av metall-

haltig malm för provändamål. 

  

4 kap 14 § 

13.40 

13.40  - 140  A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning 

av malm, mineral eller kol än rostning och sint-

ring, om verksamheten inte är tillståndspliktig 

enligt 15 §. 

  

4 kap 15 § 

13.50 

13.50  - 55  B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller 

anrikning av malm, mineral eller kol än rostning 

och sintring. 

  

4 kap 16 § 

13.60 

13.60  3,2 25  B Anläggning för utvinning och produktion av 

asbest. 

Anläggning för utvinning av asbest. Tagit bort produktion av 

asbest, flyttad till 26.130-i 

       
Annan utvinningsindustri   

4 kap 17 § 

13.70 

13.70  - 6  C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 

8 eller 9 §. 

  

       LIVSMEDEL OCH FODER   

       
Animaliska råvaror Slakterier  

5 kap 1 § 

15.10-i 

 

 

 

15.10-1 

15.10-2 

 

 

 

15.10-i1 

15.10-i2 

6.4a  

 

 

75 

35 

 

 

 

 

 

B Slakteri för en produktion baserad på mer än  

12 500 ton slaktvikt per kalenderår. 

 

- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 

- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt 

per kalenderår. 

Slakteri med en produktion baserad på en slakt-

vikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 

12 500 ton slaktvikt per kalenderår 

- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 

- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt 

per kalenderår. 

Infört dygnsnivå 

5 kap 2 § 

15.20 

15.20  - 20  B Slakteri för en produktion baserad på mer än 

7 500 ton slaktvikt per kalenderår, om verksam-

Slakteri med en produktion baserad på mer än 

7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per 

Ingen ändring i sak 
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heten inte är tillståndspliktig enligt 1 §. kalenderår 

5 kap 3 § 

15.30 

15.30  - 8  C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 

ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 

ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår 

Ingen ändring i sak 

- 15.3001  - 4  U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 

ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

Slakteri för en produktion baserad på högst 50 

ton slaktvikt per kalenderår 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

Ingen ändring i sak 

        Livsmedel av animaliska råvaror  

5 kap 4 § 

15.40-i 

15.40 15.40-i 6.4bi 80  B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av animaliska råvaror 

(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 

18 500 ton produkter per kalenderår, om verk-

samheten innebär annat än endast frysning eller 

paketering. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 18 §. 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 75 ton per 

dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser mjölkprodukter eller endast innebär 

paketering. 

Infört dygnsnivå och höjt 

årsnivån 

5 kap 5 § 

15.45 

15.41 15.45 - 80  B Anläggning för tillverkning av livsmedel ur pro-

dukter av animaliskt ursprung baserad på mer än 

40 000 ton råvara per kalenderår, om verksam-

heten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 

enligt 4 eller 9 §. 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 

men högst 18 750 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser mjölkprodukter eller glass eller 

endast innebär paketering. 

Helt ändrad text. Följer nu 

texten i punkten ovan 

(15.40-i) 

5 kap 6 § 

15.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.50-1 

 

 

15.50-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.50-1 

 

 

15.50-2 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

25 

C Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av animaliska råvaror 

(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion 

av mer än 400 ton men högst 18 500 ton produk-

ter per kalenderår, om verksamheten inte är an-

mälningspliktig enligt 9 §. 

 

 

-Chark och styckning - för en produktion av mer 

än 10 000 ton men högst 18 500 ton produkter 

per kalenderår. 

- Chark och styckning - för en produktion av mer 

än 400 ton men högst 10 000 ton produkter per 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 

högst 2 000 ton per kalenderår. Anmälningsplik-

ten gäller inte om verksamheten endast avser 

mjölkprodukter eller glass eller endast innebär 

paketering. 

-Beredning och behandling med en produktion 

av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalen-

derår. 

- Beredning och behandling med en produktion 

av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalen-

derår. 

Ändrade nivåer, följer 

punkterna ovan 

 

Nya underpunkter 
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15.50-3 

 

 

 

15.50-4 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

25 

kalenderår. 

- Beredning och behandling av animaliska råva-

ror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en pro-

duktion av mer än 10 000 ton men högst 18 500 

ton produkter per kalenderår. 

- Beredning och behandling av animaliska råva-

ror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en pro-

duktion av mer än 400 ton men högst 10 000 ton 

produkter per kalenderår. 

 

- 15.5001  - 12  U Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av animaliska råvaror 

- chark och styckning - för en produktion av 

högst 400 ton produkter per kalenderår, om verk-

samheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av högst 50 ton per 

kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

Ändrad nivå, följer punk-

terna ovan 

- 15.5002  - 8  U Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av animaliska råvaror 

(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion 

av högst 400 ton produkter per kalenderår, om 

verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 

15.80. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

 Tas bort 

 

Omfattas i punkten ovan, 

gör inte skillnad på chark, 

styckning o övrig bered-

ning 
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5 kap 7 § 15.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.60-1 

 

 

 

15.60-2 

 

 

 

 

15.60-3 

 

 

 

15.60-4 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

11 

 

 

 

 

19 
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 B Anläggning för beredning eller konservering av 

fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fisk-

mjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion 

baserad på 

1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalen-

derår, eller 

2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalen-

derår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 

som inte leds till ett externt avloppsreningsverk 

som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, 

torkning eller saltning, eller 

2. verksamhet som är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 1, 4 eller 9 §. 

 

- Mer än 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalen-

derår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 

som inte leds till ett externt avloppsreningsverk 

som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. 

- Minst 500 ton men högst 5 000 ton fisk eller 

skaldjur per kalenderår, om verksamheten med-

för utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 

avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 

enligt 28 kap. 1 §. 

- Mer än 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalen-

derår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 

som leds till ett externt avloppsreningsverk som 

är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. 

- 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 28 kap. 1 §. 

Struken Ingår i punkt 15.40-i 

respektive 15.45, ändrat 

sätt att beräkna på 

- 15.6001  - 4  U Anläggning för beredning eller konservering av 

fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fisk-

mjöl, 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 avloppsre-

ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

 Tas bort 

 

Konsekvens av att punk-

ten ovan är struken 
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Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

5 kap 8 § 15.70  - 3  C Anläggning för beredning eller konservering av 

fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fisk-

mjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion 

baserad på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehand-

ling genom endast frysning, torkning eller salt-

ning eller om verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 7 eller 9 § 

Struken Ingår i punkt 15.50, änd-

rat sätt att beräkna på  

- 15.7001  - 1  U Anläggning för beredning eller konservering av 

fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fisk-

mjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion 

baserad på högst 10 ton fisk eller skaldjur per 

kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

 Tas bort 

 

Konsekvens av att punk-

ten ovan är struken, ingår 

i 15.5001 

        Rökeri  

5 kap 9 § 

7 § 

15.80 

 

 

 

15.80-1 

 

15.80-2 

 -  

 

 

10 

 

6 

 C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men 

högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår. 

 

- Mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta 

produkter per kalenderår. 

- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produk-

ter per kalenderår. 

Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men 

högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 

 

- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta 

produkter per kalenderår. 

- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produk-

ter per kalenderår. 

Ändrad nivå för kalen-

derår, sannolikt ingen 

ändring i sak 

- 15.8001  - 2 4 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta 

produkter per kalenderår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta 

produkter per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

Vi anser att alla rökerier 

ska ha regelbunden tillsyn 

beroende på den påverkan 

de innebär. 

 

Lägger till undantaget 

som finns på en del andra 

punkter för att undanta tex 

en butik som röker lite 

korv 
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Vegetabiliska råvaror Livsmedel av vegetabiliska råvaror  

5 kap 10 § 

8 § 

15.90-i 

15.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.90-i 6.4bii 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av vegetabiliska 

råvaror för en produktion av 

1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, 

eller 

2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i 

drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 18 § eller endast innebär 

paketering. 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av 

1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, 

eller 

2. mer än  

a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 

högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 

b) 300 ton per dygn i övriga fall. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

endast innebär paketering. 

Infört en 2b-punkt 

5 kap 9 § 

15.95 

 15.95 -  30 B 

 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton 

men högst 75 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 

alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 

jäst eller kafferostning eller endast innebär pake-

tering. 

Följer punkten ovan 

5 kap 10 § 

15.101 

 15.101 -  25 C 

 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 

men högst 10 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 

alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 

jäst eller kafferostning eller endast innebär pake-

tering. 

 

Följer punkterna ovan 

 

Tagit TF från 15.120 

(punkten omfattar även 

15.130) 

- 15.9001  - 55 8 U Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av vegetabiliska råva-

ror för en produktion av högst 75 000 ton pro-

dukter per kalenderår, eller högst 600 ton per 

dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror för en produktion av högst 2 000 ton 

produkter per kalenderår. 

 

Ändrad som en konse-

kvens av punkterna ovan. 

 

 Tagit TF från 15.12001 
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i rad under ett kalenderår. 

Punkten gäller inte om verksamheten endast 

innebär paketering. Punkten gäller inte heller 

restauranger, butiker, caféer och liknande med 

huvudsaklig servering eller försäljning till all-

mänheten. 

Punkten gäller inte om verksamheten endast 

innebär paketering. Punkten gäller inte heller 

restauranger, butiker, caféer och liknande med 

huvudsaklig servering eller försäljning till all-

mänheten. 

5 kap 11§ 15.100  - 12  C Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 

50 ton annan jäst per kalenderår, om verksam-

heten inte är tillståndspliktig enligt 10 §. 

Struken Ingår i 15.125 

- 15.10001  - 6  U Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 

50 ton annan jäst per kalenderår, om verksam-

heten inte är tillståndspliktig enligt 15.90. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

 Tas bort 

 

Ingår i 15.12501 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

5 kap 12 § 15.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.110-1 

 

 

 

15.110-2 

 

 

 

15.110-3 

 

 

 

15.110-4 

 -  
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60 
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 B Anläggning för beredning eller konservering av 

frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 

produktion baserad på 

1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om 

verksamheten medför utsläpp av vatten som leds 

till ett externt avloppsreningsverk som är till-

ståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 

2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om 

verksamheten medför utsläpp av vatten som inte 

leds till ett externt avloppsreningsverk som är 

tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. beredning eller konservering genom endast 

frysning eller torkning, 

2. beredning genom endast tvättning eller rens-

ning, eller 

3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 §. 

 

- Mer än 75 000 ton råvara per kalenderår, om 

verksamheten medför utsläpp av vatten som leds 

till ett externt avloppsreningsverk som är till-

ståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. 

- Minst 25 000 ton men högst 75 000 ton råvara 

per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 

av vatten som leds till ett externt avloppsre-

ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 

1 §. 

- 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 28 kap. 1 §. 

- Mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton råvara 

per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 

av vatten som inte leds till ett externt avloppsre-

ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 

1 §. 

Struken Ingår i 15.90-i och 15.95 

5 kap 13 § 15.120  - 25  C Anläggning för beredning eller konservering av 

frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 

produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara 

per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte 

Struken Ingår i 15.101 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

1. beredning eller konservering genom endast 

frysning eller torkning, 

2. beredning genom endast tvättning eller rens-

ning, eller 

3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 

eller 12 §. 

- 15.12001  - 8  U Anläggning för beredning eller konservering av 

frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en pro-

duktion baserad på högst 2 000 ton råvara per 

kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

 Tas bort 

 

Ingår i 15.9001 

5 kap 14 § 15.130  - 10  C Anläggning för endast tvättning eller rensning av 

frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en pro-

duktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per 

kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 

vatten som inte leds till ett externt avloppsre-

ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 

1 §. 

Struken Ingår i 15.101 

- 15.13001  - 2  U Anläggning för endast tvättning eller rensning av 

frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en pro-

duktion baserad på högst 2 000 ton råvara per 

kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 

vatten som inte leds till ett externt avloppsre-

ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

 Tas bort 

 

Ingår i 15.9001 

        Kvarnprodukter  

5 kap 15 § 

11 § 

15.125 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.140-1 

15.140-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.125-1 

15.125-2 

-  
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C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter 

för en produktion av mer än 1 000 ton per 

kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-

pliktig enligt 10 §. 

 

 

 

 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

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

Framställning av livsmedel med tillverkning av 

kvarnprodukter samt beredning och behandling 

av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 

1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär 

paketering. 

 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

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

Viss ändring av texten 

 

Ändrad betydelse, omfat-

tar mer än tidigare 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

kalenderår. kalenderår. 

- 15.14001 15.12501 - 2 T U Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter 

för en produktion av högst 1 000 ton per kalen-

derår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

Framställning av livsmedel med tillverkning av 

kvarnprodukter samt beredning och behandling 

av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 

000 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

Ändring som en konse-

kvens av punkten ovan 

- 15.14002 15.12502 - 4  U Siloanläggning för torkning, rensning eller lag-

ring av spannmål med en lagringskapacitet av 

mer än 10 000 ton. 

 Ändrad kod för att följa 

strukturen 
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ÄNDRINGEN 

5 kap 16 § 15.150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.150-1 

 

 

 

15.150-2 

 

 

 

15.150-3 

 

 

 

15.150-4 
 

 -  
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60 
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 B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkel-

sederivat eller socker för en produktion av 

1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verk-

samheten medför utsläpp av vatten som leds till 

ett externt avloppsreningsverk som är tillstånds-

pliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 

2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verk-

samheten medför utsläpp av vatten som inte leds 

till ett externt avloppsreningsverk som är till-

ståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 10 §. 

 

- Mer än 75 000 ton per kalenderår, om verk-

samheten medför utsläpp av vatten som leds till 

ett externt avloppsreningsverk som är tillstånds-

pliktigt enligt 28 kap. 10 §. 

- Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per 

kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 

vatten som leds till ett externt avloppsrenings-

verk som är tillståndspliktigt enligt 28. kap 1 §. 

- Mer än 25 000 ton per kalenderår, om verk-

samheten medför utsläpp av vatten som inte leds 

till ett externt avloppsreningsverk som är till-

ståndspliktigt enligt 28 kap. 10 §. 

- Mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per 

kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 

vatten som inte leds till ett externt avloppsre-

ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28. kap 

1 §. 

Struken Ingår i 15.90-i och 15.95 

5 kap 17 § 15.160  - 20  C Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkel-

sederivat eller socker, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 16 §. 

Struken Ingår i 15.101 

       Kombinerade råvaror Livsmedel av kombinerade råvaror  

5 kap 18 § 

12 § 

15.131-i 

15.165 15.131-i 6.4biii 70  B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av animaliska och 

vegetabiliska råvaror, både i separata och kombi-

nerade produkter, för en produktion av 

1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, 

om slutprodukternas innehåll av animaliskt 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av både animaliska 

och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 

separata produkter, med en produktion av en 

slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung 

uppgår till 

Infört dygnsnivå och höjt 

årsnivån i punkt 1. 

 

Ändrad skrivning i punkt 

2.  



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller 

2. mer än det antal ton produkter per kalenderår 

som motsvarar 75 000 minskat med det tal som 

bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet 

för det animaliska materialets viktprocent av 

slutprodukternas innehåll. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

innebär endast paketering. 

1. mer än 10 viktprocent och produktionen upp-

går till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 

750 ton per kalenderår, eller 

2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 

till en mängd 

a) per dygn som i antal ton överstiger animalie-

värdet, 

b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 

250 multiplicerat med animalievärdet. 

Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 

det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 

med talet för det animaliska materialets viktpro-

cent av slutprodukten. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

innebär endast paketering. 

5 kap 13 § 

15.141 

 15.141 -  55 B 

 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av både animaliska 

och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 

separata produkter, med en produktion av mer än 

5 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 

2. endast avser glass eller endast innebär pakete-

ring. 

Följer punkten ovan, 

motsvarar delvis gamla 

15.290, tagit den lägre TF 

från 15.290 

5 kap 14 § 

15.151 

 15.151 -  20 C 

 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av både animaliska 

och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 

separata produkter, med en produktion av mer än 

400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 

2. endast avser glass eller endast innebär pakete-

ring. 

 

Följer punkten ovan, 

motsvarar delvis gamla 

15.300, tagit den lägre TF 

från 15.300 

  15.13101 -  6 U 

 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av både animaliska 

och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 

separata produkter, med en produktion av högst 

400 ton per kalenderår. 

 

Ny punkt utifrån punkter-

na ovan, motsvarar delvis 

gamla 15.30001 och 

15.30002, TF från dessa 

punkter 
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ÄNDRINGEN 

       Mjölk, oljor och fetter Mjölkprodukter  

5 kap 19 § 

15 § 

15.170-i 

15.170 15.170-i 6.4c 40  B Anläggning för framställning av mjölkprodukter 

baserad på en invägning av mer än 200 ton per 

dygn som kalenderårsmedelvärde. 

Anläggning för framställning av mjölkprodukter 

med en produktion baserad på en invägning av 

mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedel-

värde. 

Ingen ändring i sak 

5 kap 20 § 

16 § 

15.180 

 

 

 

 

 

 

 

15.180-1 

15.180-2 

 

15.180-3 

 -  

 

 

 

 

 

 

25 

20 

 

10 

 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter 

(utom glass) för en produktion baserad på en 

invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §. 

 

 

 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per ka-

lenderår.   

Anläggning för framställning av mjölkprodukter 

med en produktion baserad på en invägning av 

mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton 

per dygn som kalenderårsmedelvärde. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser glass. 

 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per ka-

lenderår.   

Ingen ändring i sak 

- 15.18001  - 2 T U Anläggning för framställning av mjölkprodukter 

(med undantag av glass) för en produktion base-

rad på en invägning av högst 500 ton per kalen-

derår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

Anläggning för framställning av mjölkprodukter 

med en produktion baserad på en invägning av 

högst 500 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

Ingen ändring i sak 

        Oljor och fetter  

5 kap 17 § 

15.185-i 

 15.185-i 12  70 B 

 

Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 

eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 

produktion av 

1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produkt-

ionen baseras på animaliska råvaror, eller 

2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produkt-

ionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

Delat 15.190 i en IED och 

en B. Justerat nivåerna. 

 

TF motsvarande 15.90. 

 

 

5 kap 21 § 

18 § 

15.190 

 

 

 

 

15.190 -  

 

 

 

35 B Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 

eller produkter av sådana oljor eller fetter för en 

produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, 

Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 

eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 

produktion av 

Följer punkten ovan. 

Justerat nivåerna.  

 

Ta bort underklasserna – 
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15.190-1 

15.190-2 

 

15.190-3 

 

 

 

70 

55 

 

35 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

4, 10 eller 19 §. 

 

- Mer än 100 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per 

kalenderår. 

1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per 

kalenderår, om produktionen baseras på anima-

liska råvaror, eller 

2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per 

kalenderår, om produktionen baseras på vegeta-

biliska råvaror. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 

17 §. 

ändrar därmed TF 

5 kap 22 § 

19 § 

15.200 

15.200  - 10 12 C Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 

eller produkter av sådana oljor eller fetter för en 

produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10, 

19 eller 21 §. 

Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 

eller produkter av sådana oljor eller fetter med en 

produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 

ton kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten 

endast avser mjölkprodukter. 

Ingen ändring i sak 

- 15.20001  - 2 6 U Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 

eller produkter av sådana oljor eller fetter för en 

produktion av högst 100 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

  

       Glass   

5 kap 23 § 

20 § 

15.210 

 

 

 

 

 

15.210-1 

15.210-2 

 

15.210-3 

15.210 -  

 

 

 

 

55 

45 

 

35 

35 B Anläggning för tillverkning av glass för en pro-

duktion av mer än 15 000 ton per kalenderår, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

10 eller 19 §. 

 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 15 000 ton per kalenderår men högst  

25 000 ton per kalenderår. 

Anläggning för tillverkning av glass med en 

produktion av 

1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 

kalenderår om produktionen baseras på anima-

liska råvaror, eller 

2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 

kalenderår om produktionen baseras på endast 

vegetabiliska råvaror. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

Lagt in en högsta nivå 

vilket innebär att under-

punkterna kan tas bort – 

ändrar därmed TF 

5 kap 24 § 

21 § 

15.220 

15.220  - 6 12 C Anläggning för tillverkning av glass för en pro-

duktion av mer än 10 ton per kalenderår, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

10, 19 eller 23 §. 

Anläggning för tillverkning av glass med en 

produktion av mer än 10 ton men högst 15 000 

ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

Ingen ändring i sak 
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är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

 

- 15.22001  - 2 6 U Anläggning för tillverkning av glass för en pro-

duktion av högst 10 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

  

       
Drycker Råsprit och alkoholhaltiga drycker  

5 kap 25 § 

22 § 

15.230 

15.230  - 75  B 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 

alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillat-

ion med en produktion av mer än 5 000 ton men 

högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 §. 

 

Infört en högsta nivå 

5 kap 26 § 

23 § 

15.240 

 

 

 

 

 

 

15.240-1 

 

15.240-2 

 

15.240-3 

15.240 -  

 

 

 

 

 

25 

 

15 

 

10 

 

25 C Anläggning för framställning av råsprit eller av 

alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller des-

tillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol 

per kalenderår, om verksamheten inte är till-

ståndspliktig enligt 25 §. 

 

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol 

per kalenderår. 

- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol 

per kalenderår. 

- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per 

kalenderår. 

Anläggning för framställning av råsprit eller 

alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillat-

ion motsvarande en årlig produktion av mer än 

10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalen-

derår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 8 §. 

 

Ingen ändring i sak 

- 15.24001  - 2 10 U Anläggning för framställning av råsprit eller av 

alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller des-

tillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per 

kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

  

- 15.24002  - 10  U Anläggning för blandning eller tappning av des-

tillerade alkoholhaltiga drycker eller för fram-

ställning, blandning eller tappning av vin, cider 

eller andra fruktviner. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

  



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

försäljning till allmänheten. 

        Malt, maltdrycker och läskedrycker  

5 kap 27 § 

24 § 

15.250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.250-1 

15.250-2 

 

15.250-3 

15.250-4 

15.250-5 

 

15.250-6 

 

15.250-7 

15.250-8 

 

15.250-9 

15.250 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

35 

 

30 

35 

30 

 

25 

 

40 

35 

 

30 

40 B Bryggeri eller annan anläggning för framställ-

ning av 

1. malt, 

2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per ka-

lenderår, eller 

3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalen-

derår. 

Tillståndsplikten gäller endast om verksamheten 

medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 

externt avloppsreningsverk som är tillståndsplik-

tigt enligt 28 kap. 1 §. 

 

- Mer än 50 000 ton malt per kalenderår. 

- Mer än 2 500 men högst 50 000 ton malt per 

kalenderår. 

- Högst 2 500 ton malt per kalenderår. 

- Mer än 20 000 m³ läskedryck per kalenderår. 

- Mer än 5 000 men högst 20 000 m³ läskedryck 

per kalenderår. 

- Mer än 1 000 men högst 5 000 m³ läskedryck 

per kalenderår. 

- Mer än 20 000 m³ maltdryck per kalenderår. 

- Mer än 5 000 men högst 20 000 m³ maltdryck 

per kalenderår. 

- Mer än 1 000 men högst 5 000 m³ maltdryck 

per kalenderår. 

Bryggeri eller annan anläggning för framställ-

ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 

produktion av mer än 10 000 ton men högst 

75 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 §. 

 

Ändrade enheter och 

nivåer 

 

Finns inget behov av 

underpunkterna 

 

Tagit den TF från de 

nuvarande underpunkter-

na som bäst motsvarar 

den nya skrivningen 

- 15.25001  - 8  U Bryggeri eller annan anläggning för framställ-

ning av högst 1 000 m³ läskedryck per kalen-

derår.  

Denna beskrivning gäller endast om verksamhet-

en medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 

externt avloppsreningsverk som är tillståndsplik-

tigt enligt 90.10. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten.  

 Tas bort 

 

Ersätts av en omskriven 

15.26001 

- 15.25002  - 10  U Bryggeri eller annan anläggning för framställ-

ning av högst 1 000 m³ maltdryck per kalenderår. 

 Tas bort 
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Denna beskrivning gäller endast om verksamhet-

en medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 

externt avloppsreningsverk som är tillståndsplik-

tigt enligt 90.10. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

Ersätts av en omskriven 

15.26001 

5 kap 28 § 

25 § 

15.260 

15.260  - 20  C Bryggeri eller annan anläggning för framställ-

ning 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 28 kap. 1 §. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 10 §. 

Bryggeri eller annan anläggning för framställ-

ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 

produktion av mer än 1 000 ton men högst 

10 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 8 §. 

 

Ändrad omfattning, följer 

15.250 

- 15.26001  - 8  U Bryggeri eller annan anläggning för framställ-

ning av högst 1 000 kubikmeter maltdryck per 

kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 

vatten som leds till ett externt avloppsrenings-

verk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

Bryggeri eller annan anläggning för framställ-

ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 

produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

Omskriven så att den 

följer 15.260. 

 

För de som tidigare är 

klassade enligt 15.25002 

blir det en lägre TF 

       Annan livsmedelstillverkning Jäst  

5 kap 29 § 

26 § 

15.270 

15.270  - 75 65 B Anläggning för tillverkning av 

1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller 

2. startkulturer av mikroorganismer för livsme-

delsindustri eller jordbruk, om anläggningen har 

en sammanlagd reaktorvolym om minst tio ku-

bikmeter. 

Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 

100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår 

eller för framställning av startkulturer av mikro-

organismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, 

om anläggningen har en sammanlagd reaktorvo-

lym om minst tio kubikmeter. 

Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 §. 

 

Infört en högsta nivå.  

 

Ändrad TF så att den 

motsvarar 15.90-i, finns 

ingen anledning att denna 

punkt har högre TF än en 

IED-punkt 

- 15.27001  - 8  U Anläggning för tillverkning av 

1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller 

2. startkulturer av mikroorganismer för livsme-

delsindustri eller jordbruk, om anläggningen har 

en sammanlagd reaktorvolym om högst tio ku-

bikmeter. 

Tillverkning av jäst med en produktion av högst 

100 ton per kalenderår eller för framställning av 

startkulturer av mikroorganismer för livsmedels-

industri eller jordbruk, om anläggningen har en 

sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubik-

meter. 

 

Ingen ändring i sak 
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        Kafferostning  

5 kap 30 § 

27 § 

15.280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.280-1 

 

15.280-2 

 

15.280-3 

 

15.280-4 

 

15.280-5 

 

15.280-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.280-1 

 

15.280-2 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

25 

 

10 

 

10 

 

25 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

10 

C Anläggning för 

1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller 

konfektyr per kalenderår, 

2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaproduk-

ter per kalenderår, eller 

3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalen-

derår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 10 §. 

 

- Mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per 

kalenderår. 

- Mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad 

eller konfektyr per kalenderår. 

- Mer än 500 men högst 5 000 ton choklad eller 

konfektyr per kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalen-

derår. 

- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalen-

derår. 

- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 

ton kaffe per kalenderår. 

Anläggning för rostning av mer än 100 ton men 

högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 8 §. 

 

 

 

 

 

 

- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalen-

derår. 

- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 

ton kaffe per kalenderår. 

Gäller nu bara kaffe.  

 

Infört högsta nivå 

 

Choklad o konfektyr ingår 

i 15.95 o 15.101 

 

Pastaprodukter ingår i 

15.125 

- 15.28001  - 2  U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 

choklad eller konfektyr per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

 Tas bort 

 

Ingår i 15.9001 

- 15.28002  - 2  U Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton 

pastaprodukter per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

 Tas bort 

 

Ingår i 15.12501 

- 15.28003 15.28001 - 2 6 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe 

per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

 Ändrad kod så att den 

följer 15.280 

5 kap 31 § 15.290 

 

 -  

 

 B Anläggning för framställning av mer än 15 000 

ton livsmedel per kalenderår, om verksamheten 

struken Ingår i 15.141 
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15.290-1 

 

15.290-2 

 

 

 

 

 

 

20 

 

15 

1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 

någon av 1–30 §§, och 

2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 

externt avloppsreningsverk som är tillståndsplik-

tigt enligt 28 kap. 1 §. 

 

- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalen-

derår. 

- Mer än 15 000 ton andra livsmedel per kalen-

derår. 

5 kap 32 § 15.300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.300-1 

 

 

 

15.300-2 

 

 

 

15.300-3 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 C Anläggning för framställning av 

1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamhet-

en 

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 

någon av 1–31 §§, och 

b) medför utsläpp av vatten som leds till ett ex-

ternt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 

enligt 28 kap. 1 §, eller 

2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten 

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 

någon av 1–31 §§, och  

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

enligt 28 kap. 1 §. 

 

- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalen-

derår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 

som leds till ett externt avloppsreningsverk som 

är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. 

- Mer än 15 000 ton andra livsmedel, om verk-

samheten medför utsläpp av vatten som leds till 

ett externt avloppsreningsverk som är tillstånds-

pliktigt enligt 28 kap. 1 §. 

- Mer än 1 000 ton men högst 15 000 ton livsme-

del, om verksamheten medför utsläpp av vatten 

som inte leds till ett externt avloppsreningsverk 

som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §. 

Struken Ingår i 15.151 

- 15.30001  - 3  U Anläggning för framställning av högst 15 000 

ton livsmedel, om verksamheten 

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 

 Tas bort 

 

Ingår i 15.13101 
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någon av beskrivningarna i 15.10-15.290, och 

b) medför utsläpp av vatten som leds till ett ex-

ternt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 

enligt 90.10 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

- 15.30002  - 3  U Anläggning för framställning av högst 1 000 ton 

livsmedel, om verksamheten 

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 

någon av beskrivningarna i 15.10-15.290, och 

b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 

externt avloppsreningsverk som är tillståndsplik-

tigt enligt 90.10. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 

och liknande med huvudsaklig servering eller 

försäljning till allmänheten. 

 Tas bort 

 

Ingår i 15.13101 

        Paketering av livsmedel  

5 kap 33 § 

28 § 

15.310 

15.310  - 6  C Anläggning för yrkesmässig industriell förpack-

ning av animaliska eller vegetabiliska produkter 

som inte sker i någon tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig verksamhet enligt någon av 1–32 §§. 

Anläggning för yrkesmässig industriell förpack-

ning av animaliska eller vegetabiliska produkter 

som inte sker i någon tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§. 

Ingen ändring i sak 

       Foder Foder av animaliska råvaror  

5 kap 34 § 15.320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.320-1 

15.320-2 

 6,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

35 

 

 B Anläggning för framställning av produkter som 

kan användas som djurfoder genom bearbetning 

av animaliska biprodukter som är kategori 3-

material enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 

2009 om hälsobestämmelser för animaliska bi-

produkter och där av framställda produkter som 

inte är avsedda att användas som livsmedel och 

om upphävande av förordning (EG) nr 

1774/20022, om produktionen baseras på mer än 

2 500 ton råvara per kalenderår. 

 

- Mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. 

- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton råvara 

per kalenderår. 

Struken Ingår i 29 kap 30 § 

- 15.32001  - 8  U Anläggning för framställning av produkter som  Tas bort 
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kan användas som djurfoder genom bearbetning 

av animaliska biprodukter som är kategori 3 

material enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 

2009 om hälsobestämmelser för animaliska bi-

produkter och där av framställda produkter som 

inte är avsedda att användas som livsmedel och 

om upphävande av förordning (EG) nr 

1774/20022, om produktionen baseras på högst 

2 500 ton råvara per kalenderår. 

 

Konsekvens av att punk-

ten ovan är struken 

5 kap 35 § 

29 § 

15.330-i 

15.330 15.330-i 6.4bi 35  B Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av animaliska råvaror 

(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 

18 500 ton produkter per kalenderår, om verk-

samheten innebär annat än endast paketering. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 34 eller 39 §. 

Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 75 ton 

foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser mjölk eller endast innebär pakete-

ring. 

Infört dygnsnivå 

5 kap 36 § 

30 § 

15.340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.340-1 

 

15.340-2 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

10 

 C Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av animaliska råvaror 

(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 

500 ton produkter per kalenderår, om verksam-

heten innebär annat än endast paketering. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 34, 35 

eller 39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §. 

 

- Mer än 5 000 ton men högst 18 500 ton produk-

ter per kalenderår. 

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter 

per kalenderår. 

Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av mer än 500 ton 

men högst 18 750 ton foder per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 

2. endast avser mjölk eller endast innebär pakete-

ring. 

 

- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produk-

ter per kalenderår. 

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter 

per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

- 15.34001  - 2 6 U Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av animaliska råvaror 

(utom endast mjölk) för en produktion av högst 

500 ton produkter per kalenderår, om verksam-

heten innebär annat än endast paketering. 

Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av enbart animaliska 

råvaror med en produktion av högst 500 ton 

produkter per kalenderår. 

Punkten avser inte produktion av endast mjölk 

eller endast innebär paketering. 

 

 

 

Ingen ändring i sak 
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        Foder av vegetabiliska råvaror  

5 kap 37 § 

31 § 

15.350-i 

15.350 15.350-i 6.4bii 25  B Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av vegetabiliska råvaror 

för en produktion av 

1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, 

eller 

2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i 

drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 39 § eller endast innebär 

paketering. 

Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av 

1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 

2. mer än  

a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 

högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 

b) 300 ton per dygn i övriga fall 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

endast innebär paketering. 

Infört en 2b-punkt 

5 kap 38 § 

32 § 

15.360 

15.360  - 10  C Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av vegetabiliska råvaror 

för en produktion av mer än 5 000 ton produkter 

per kalenderår, om verksamheten innebär annat 

än endast paketering. 

Anmälningsplikten gäller inte 

1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska 

oljor eller fetter, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37 

eller 39 §. 

Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton 

men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 31 § 

2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor 

eller fetter eller endast innebär paketering 

 

Ingen ändring i sak 

- 15.36001  - 2 6 U Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av vegetabiliska råvaror 

för en produktion av högst 5 000 ton produkter 

per kalenderår, om verksamheten innebär annat 

än endast paketering. 

Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av högst 5 000 ton 

per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte om verksamheten endast 

innebär paketering.  

Ingen ändring i sak  

        Foder av kombinerade råvaror  
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5 kap 39 § 

33 § 

15.370-i 

15.370 15.370-i 6.4biii 30 30 B Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av animaliska och vege-

tabiliska råvaror, både i separata och kombine-

rade produkter, för en produktion av 

1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, 

om slutprodukternas innehåll av animaliskt 

material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller 

2. mer än det antal ton produkter per kalenderår 

som motsvarar 75 000 minskat med det tal som 

bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet 

för det animaliska materialets viktprocent av 

slutprodukternas innehåll. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

innebär endast paketering. 

Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av animaliska och vege-

tabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 

produkter, med en produktion av en slutprodukt 

vars innehåll av animaliskt material uppgår till 

1. mer än 10 viktprocent och produktionen upp-

går till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 

750 ton per kalenderår, eller 

2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 

till en mängd 

a) per dygn som i antal ton överstiger animalie-

värdet, 

b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 

250 multiplicerat med animalievärdet. 

Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 

det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 

med talet för det animaliska materialets viktpro-

cent av slutprodukten. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

endast innebär paketering. 

Infört dygnsnivå och höjt 

årsnivån i punkt 1. 

 

Ändrad skrivning i punkt 

2.  

5 kap 34 § 

15.380 

 15.380 -  8   Anläggning för framställning av foder med be-

redning och behandling av animaliska och vege-

tabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 

produkter, med en produktion av mer än 500 ton 

men högst 18 750 ton per kalenderår. 

 

       
TEXTILVAROR   

6 kap 1 § 

17.10-i 

 

 

 

 

17.10-1 

 

17.10-2 

 

 

 

 

 

17.10-i1 

 

17.10-i2 

6,2  

 

 

 

100 

 

90 

 B Anläggning för förbehandling eller färgning av 

mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per 

kalenderår. 

 

-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per 

kalenderår. 

- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textil-

fibrer eller textilier per kalenderår. 

Anläggning för förbehandling eller färgning av 

mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per dygn 

eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier 

per kalenderår. 

-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per 

kalenderår. 

- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textil-

fibrer eller textilier per kalenderår. 

Infört dygnsnivå 

6 kap 2 § 

17.20 

 

 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 

 

 B Anläggning för förbehandling eller färgning av 

mer än 200 ton textilfibrer eller textilier per 

kalenderår eller för annan beredning av mer än 

200 ton textilmaterial per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 

Anläggning för förbehandling eller färgning av 

mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer 

eller textilier per kalenderår eller för annan be-

redning av mer än 200 ton textilmaterial per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 

Ingen ändring i sak 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

17.20-1 

 

 

17.20-2 

 

 

 

 

17.20-3 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

45 

 

 

 

 

35 

2. består av en beredningsprocess som inte med-

för utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft 

av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar per 

kalenderår. 
 

- Annan beredning än förbehandling eller färg-

ning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalen-

derår. 

- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 

ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier 

per kalenderår eller för annan beredning av mer 

än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial 

per kalenderår. 

- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton 

men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per 

kalenderår eller för annan beredning av mer än 

200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per 

kalenderår. 

1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 

2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp 

till luft av högst 3 ton flyktiga organiska före-

ningar per kalenderår. 

 

 

- Annan beredning än förbehandling eller färg-

ning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalen-

derår. 

- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 

ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier 

per kalenderår eller för annan beredning av mer 

än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial 

per kalenderår. 

- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton 

men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per 

kalenderår eller för annan beredning av mer än 

200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per 

kalenderår. 

6 kap 3 §  

17.30 

17.30  - 10  C Anläggning för förbehandling eller färgning av 

mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per ka-

lenderår eller för annan beredning av mer än 10 

ton textilmaterial per kalenderår, om verksam-

heten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

Anläggning för förbehandling, färgning eller 

annan beredning av mer än 10 ton men högst 200 

ton textilmaterial per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 1 §. 

Ingen ändring i sak 

- 17.3001  - 6  U Anläggning för förbehandling eller färgning av 

högst 10 ton textilfibrer eller textilier per kalen-

derår eller för annan beredning av högst 10 ton 

textilmaterial per kalenderår. 

Anläggning för förbehandling, färgning eller 

annan beredning av högst 10 ton textilmaterial 

per kalenderår. 

 

Ingen ändring i sak 

- 17.3002  - 6  U 

Linberedning för en produktion av mer än 1 ton 

per år. 

 Tas bort 

 

Bör ingå i punkten ovan 

- 17.3003  - 2  U Linberedning för en produktion av högst 1 ton 

per år. 

 Tas bort 

 

Bör ingå i punkten ovan 

       PÄLS, SKINN OCH LÄDER   

 7 kap 1 § 

18.10-i 

18.10 18.10-i 6,3 70  B Garveri för en produktion av mer än 4 000 ton 

färdigt läder eller färdigt pälsskinn per kalender-

år. 

Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar 

eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar 

eller skinn per kalenderår. 

Infört dygnsnivå, ändrad 

årsnivå 

7 kap 2 § 

18.20 

18.20  - 70 50 B Anläggning för  

1. kromgarvning för en produktion som baseras 

Anläggning för garvning av mer än 100 ton men 

högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår 

Ändrade nivåer 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

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. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 § eller 29 kap. 30 §. 

eller för annan beredning av mer än 100 ton 

hudar eller skinn. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 

18.30 

 

 

 

 

 

 

18.30-1 

 

18.30-2 

 

18.30 -  

 

 

 

 

 

15 

 

10 

10 C Anläggning för garvning eller annan beredning 

av läder eller pälsskinn för en produktion av 

mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 

eller 2 § eller 29 kap. 30 §. 

 

- Mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt päls-

skinn. 

- Mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder 

eller färdigt pälsskinn. 

Anläggning för garvning eller annan beredning 

av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller 

skinn per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 1 §. 

Ändrade nivåer 

 

Inget behov av uppdel-

ning 

- 18.3001  - 2 6 U Anläggning för garvning eller annan beredning 

av läder eller pälsskinn för en produktion av 

högst 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn. 

Anläggning för garvning eller annan beredning 

av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

 

Ingen ändring i sak 

- 18.3002  - 6  U Anläggning för beredning eller konservering av 

djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, 

för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar 

per kalenderår. 

 Tas bort 

 

Ingår i andra punkter 

- 18.3003  - 2  U Anläggning för beredning eller konservering av 

djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, 

för en produktion baserad på högst 1 ton hudar 

per kalenderår. 

 Tas bort 

 

Ingår i andra punkter 

       TRÄVAROR   

        Kemikaliebehandling av trä och träprodukter  

8 kap 1 § 

20.05-i 

20.05 20.05-i 6.10 30  B Anläggning för behandling av trä och träproduk-

ter med träskyddsmedel för en produktion av 

mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller 

träprodukter per kalenderår, om verksamheten 

inte endast består av behandling mot blånads-

svamp. 

Anläggning för behandling av trä eller träproduk-

ter med kemikalier med en produktion av 

mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träpro-

dukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter 

behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 

Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten end-

ast avser behandling mot blånadssvamp. 

Infört dygnsnivå 

8 kap 2 § 

20.10 

20.10  - 20  C Anläggning för yrkesmässig behandling av trä 

och träprodukter med träskyddsmedel, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § 

eller 19 kap. 1 eller 2 §. 

Anläggning för behandling av trä eller träproduk-

ter med kemikalier med en produktion av 

högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träpro-

dukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter 

Följer punkten ovan, 

sannolikt ingen ändring i 

sak 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

endast avser behandling mot blånadssvamp. 

        Sågning, hyvling och svarvning av trä  

8 kap 3 § 

20.20 

 

 

 

 

 

20.20-1 

20.20-2 

 

20.20-3 

 -  

 

 

 

 

65 

50 

 

35 

 

 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 

av träprodukter genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av mer än 70 000 

kubikmeter per kalenderår. 

 

- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 

- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 

kubikmeter per kalenderår. 

- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 

kubikmeter per kalenderår. 

  

8 kap 4 § 

20.30 

 

 

 

 

 

 

 

20.30-1 

 

20.30-2 

 -  

 

 

 

 

 

 

25 

 

15 

 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 

av träprodukter genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av mer än 6 000 

kubikmeter per kalenderår, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

 

 

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 

kubikmeter per kalenderår. 

- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 

kubikmeter per kalenderår. 

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 

av träprodukter genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av mer än 6 000 

kubikmeter per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

 

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 

kubikmeter per kalenderår. 

- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 

kubikmeter per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

- 20.3001  - 6  U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 

av träprodukter genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av högst 6 000 ku-

bikmeter per kalenderår. 

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 

av träprodukter genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av mer än 500 ku-

bikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalen-

derår. 

Delat punkten i två  

-  20.3002 -  T U 

 

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 

av träprodukter genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av högst 500 ku-

bikmeter per kalenderår. 

Ny punkt som konsekvens 

av den ovan 

       

 
Träbaserade bränslen och bränslen av jord-

bruksprodukter 

 

8 kap 5 § 

20.40 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 C Anläggning för framställning eller bearbetning 

av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 

som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-

ter, i form av 

  



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.40-1 

 

 

20.40-2 

 

 

 

20.40-3 

 

 

 

20.40-4 

 

 

20.40-5 

 

 

 

20.40-6 

 

 

 

20.40-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

 

 

15 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, base-

rad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 

3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 

eller 

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 

kubikmeter råvara per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-

nande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter 

fast mått per kalenderår. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-

nande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter 

men högst 100 000 kubikmeter fast mått per 

kalenderår. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-

nande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men 

högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalen-

derår. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-

nande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter 

löst mått råvara per kalenderår. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-

nande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter 

men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara 

per kalenderår. 

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-

nande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men 

högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per 

kalenderår. 

- I form av pellets eller briketter, baserad på mer 

än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

- 20.4001  - 2 T U Anläggning för framställning eller bearbetning 

av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 

som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-

ter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-

nande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast 

mått per kalenderår. 

  

- 20.4002  - 2 T U Anläggning för framställning eller bearbetning 

av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
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i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 
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som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-

ter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-

nande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst 

mått råvara per kalenderår. 

- 20.4003  - 2 T U Anläggning för framställning eller bearbetning 

av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 

som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-

ter, i form av pellets eller briketter, baserad på 

högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

  

        Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån  

8 kap 6 § 

20.50-i 

20.50 20.50-i 6.1c 70  B Anläggning för tillverkning av mer än 150 000 

kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor eller 

spånskivor per kalenderår. 

Anläggning med en produktion av mer än 600 

kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 ku-

bikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiber-

skivor eller spånskivor. 

Infört dygnsnivå 

8 kap 7 § 

20.60 

20.60  

 

 

 

 

 

 

20.60-1 

20.60-2 

 

 

 

20.60-3 

- 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

25 

 

 

 

15 

 

C Anläggning för tillverkning av 

1. fanér eller plywood, eller 

2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiber-

skivor, spånskivor eller andra produkter av spån 

per kalenderår, om verksamheten inte är till-

ståndspliktig enligt 6 §. 

Anläggning för tillverkning av 

1. fanér eller plywood, eller 

2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 

000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 

träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter 

av spån. 

 

-fanér eller plywood 

- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 

kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfi-

berskivor, spånskivor eller andra produkter av 

spån. 

- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-

skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 

produkter av spån. 

Ändrad nivå i punkt 2, 

ingen nedre gräns 

 

Gjort två underpunkter 

med anledning av att den 

nedre gränsen tagits bort. 

Lagt gränserna och TF 

utifrån hur det varit. 

- 20.6001  - 15  U Anläggning för tillverkning av högst 500 kubik-

meter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor 

eller andra produkter av spån per kalenderår. 

 Tas bort 

 

Konsekvens av att punk-

ten ovan är ändrad 

        Lagring av timmer  

8 kap 8 § 

20.70 

 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 

 B Anläggning för lagring av 

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m³ fub) på land med begjutning av 

vatten, eller 

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 

  



      

Lagrum 
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AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 
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NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

 

 

 

20.70-1 

 

 

20.70-2 

 

 

 

 

20.70-3 

 

 

 

 

25 

 

 

20 

 

 

 

 

15 

under bark (m³ fub) i vatten. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

anmälningspliktig enligt 10 §. 

 

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med 

begjutning av vatten, eller 

2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 

-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 

200 000 kubikmeter på land med begjutning av 

vatten, eller 

2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 

kubikmeter i vatten. 

- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 

kubikmeter med begjutning av vatten, eller 

2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 

kubikmeter i vatten. 

8 kap 9§ 

20.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.80-1 

 

20.80-2 

 

20.80-3 

 

20.80-4 

 

20.80-5 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

10 

 

6 

 

15 

 

10 

 C Anläggning för lagring av 

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m³ fub), om lagringen sker på land 

utan vattenbegjutning, 

2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 

vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig 

enligt 8 §, eller 

3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 

bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är till-

ståndspliktig enligt 8 §. 

 

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 

kubikmeter på land med vattenbegjutning 

- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 ku-

bikmeter på land med vattenbegjutning. 

- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vatten-

begjutning. 

- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 

kubikmeter i vatten. 

- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 ku-

bikmeter i vatten. 

  

- 20.8001  - 6  U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikme-

ter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått 
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under bark (m
3
 fub), om lagringen sker på land 

utan vattenbegjutning. 

- 20.8002  - 2 T U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter 

timmer fast mått under bark (m
3
 fub) i vatten. 

  

8 kap 10 § 

20.90 

20.90  - 6  C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 

eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 

än sex veckor, behövs med anledning av storm 

eller orkan och omfattar 

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m
3
 fub) på land med begjutning av 

vatten, eller 

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m
3
 fub) i vatten. 

  

- 20.9001  - 2 T U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 

eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 

än sex veckor, behövs med anledning av storm 

eller orkan och omfattar 

1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m
3
 fub) på land med begjutning av 

vatten, eller 

2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått 

under bark (m
3
 fub) i vatten. 

  

        Behandling av blånadssvamp  

8 kap 11 § 

20.91 

 20.91 -  12 C 

 

Anläggning för behandling av trä och träproduk-

ter mot blånadssvamp. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 

2 §. 

Sannolikt infört denna 

utifrån skrivning i 1 och 2 

§ 

 

 

       
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 

  

9 kap 1 § 

21.10-i 

 

 

 

 

21.10-1 

 

21.10-2 

 

21.10-3 

 

 

 

 

 

21.10-i1 

 

21.10-i2 

 

21.10-i3 

 

6.1a  

 

 

 

110 

 

90 

 

70 

 

 A Anläggning för framställning av pappersmassa 

av trä, returfiber eller andra fibrösa material i 

industriell skala. 

 

- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 

blekning per kalenderår. 

- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 

blekning per kalenderår. 

- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalen-

derår. 

Anläggning för framställning i industriell skala 

av pappersmassa av trä, returfiber eller andra 

fibrösa material. 

 

- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 

blekning per kalenderår. 

- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 

blekning per kalenderår. 

- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalen-

derår. 

Ingen ändring i sak 
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TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

21.10-4 

 

21.10-5 

21.10-i4 

 

21.10-i5 

75 

 

60 

- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-

mekanisk) per kalenderår. 

- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-

mekanisk) per kalenderår. 

- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-

mekanisk) per kalenderår. 

- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-

mekanisk) per kalenderår. 

- 21.1001  - 8  U Anläggning för framställning av pappersmassa 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

21.10. 

Anläggning för framställning av pappersmassa 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

1§ 

Ingen ändring i sak 

9 kap 2§ 

21.30-i 

21.30 21.30-i 6.1b 55  A Anläggning för framställning av mer än 7 000 

ton papper, papp eller kartong per kalenderår. 

Anläggning för framställning av mer än 20 ton 

per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av 

papper, papp eller kartong. 

Infört dygnsnivå och 

justerat årsnivån något 

9 kap 3 § 

21.40 

21.40  - 25  B Anläggning för framställning av papper, papp 

eller kartong i industriell skala, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 2 §. 

Anläggning för framställning i industriell skala 

av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton 

per kalenderår av papper, papp eller kartong. 

Sannolikt ingen ändring i 

sak 

- 21.4001  - 6  U Anläggning för framställning av papper, papp 

eller kartong om verksamheten inte är tillstånds-

pliktig enligt 21.30 eller 21.40. 

 

Anläggning för framställning av papper, papp 

eller kartong om verksamheten inte är tillstånds-

pliktig enligt 1 eller 2§. 

 

Ingen ändring i sak 

       FOTOGRAFISK OCH GRAFISK  

PRODUKTION 

  

10 kap 1 § 

22.10 

22.10  - 25  C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heat-

setfärg, om verksamheten inte är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heat-

setfärg. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 

kap. 2, 3 eller 4 §. 

Ingen ändring i sak 

10 kap 2 § 

22.20 

22.20  - 10  C Anläggning med tillverkning av metallklichéer.   

10 kap 3 § 

22.30 

22.30  - 20  B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt 

material i form av film eller papperskopior fram-

kallas per kalenderår. 

  

10 kap 4 § 

22.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C Anläggning  

1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 

än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i 

form av film eller papperskopior framkallas per 

kalenderår, eller 

2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer 

än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i 

form av film eller papperskopior framkallas per 

kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-

pliktig enligt 3 §. 

  



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

22.40-1 

 

 

 

 

22.40-2 

 

 

22.40-3 

 

6 

 

 

 

 

12 

 

 

8 

 

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 

än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalen-

derår. 

- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 

än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 

kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 

än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 

kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

- 22.4001  - 4  U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 15 000 kvadratmeter men högst  

50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 

av film eller papperskopior framkallas per kalen-

derår. 

  

- 22.4002  - 2 T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form av film 

eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

  

- 22.4003  - 2 T U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 

där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 

material i form av film eller papperskopior fram-

kallas per kalenderår. 

  

- 22.4004  - 4  U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form av film 

eller papperskopior framkallas per kalenderår, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

22.30. 

  

- 22.4005  - 2 T U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 

där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt 

material i form av film eller papperskopior fram-

kallas per kalenderår. 

  

       STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 

PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRN-

BRÄNSLE 

  

11 kap 1 § 

23.05  

23.05  - 110  A Anläggning för överföring av bituminös skiffer 

till gas- eller vätskeform. 

  

11 kap 2 § 

23.10-i 

 

 

23.10-i 1.3  

 

75 A Anläggning för 

1. tillverkning av koks, 

Anläggning för tillverkning av koks. Delat upp punkten i flera, 

denna gäller bara koks 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

 

 

 

 

23.10-1 

23.10-2 

23.10-3 

 

 

 

 

 

75 

110 

140 

2. överföring av kol till gas- eller vätskeform, 

eller 

3. tillverkning av hårt kol inklusive grafit som 

inte är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 §. 

 

- Tillverkning av koks 

- Överföring av kol till gas- eller vätskeform 

- Tillverkning av hårt kol, inklusive grafit 

 

Annars ingen ändring i 

sak 

11 kap 3 § 

23.11-i 

 23.11-i 1.4a  110 A 

 

Anläggning för förgasning eller förvätskning av 

kol. 

 

Från punkten ovan, annars 

ingen ändring i sak 

11 kap 4 § 

23.12-i 

 23.12-i 6.8  140 A 

 

Anläggning för framställning av kol (hårt kol). 

 

Från punkten ovan, delat 

upp grafit i denna och den 

nedan 

11 kap 5 § 

23.13 

 23.13 -  140 A 

 

Anläggning för tillverkning av grafit som inte är 

tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §. 

Från punkten ovan,  

11 kap 3 § 

6 § 

23.20 

23.20  - 75  B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

2 § eller 17 kap. 4 §. 

Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

Ingen ändring i sak 

11 kap 4 § 

7 § 

23.30-i 

 

 

 

23.30-1 

23.30-2 

 

 

 

23.30-i1 

23.30-i2 

1,2  

 

 

225 

140 

 A Anläggning för raffinering av mineralolja eller 

naturgas. 

 

- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 

- Högst 500 000 ton per kalenderår. 

Anläggning för raffinering av mineralolja eller 

gas. 

 

- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 

- Högst 500 000 ton per kalenderår. 

Sannolikt ingen ändring i 

sak, naturgas är ändrat till 

enbart gas 

11 kap 5 § 

8 § 

23.40 

23.40  - 60  A Anläggning för 

1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 

2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, 

eller 

3. behandling, lagring eller slutförvaring av be-

strålat kärnbränsle. 

  

11 kap 6 § 

9 § 

23.50 

23.50  - 60  A Behandling eller lagring av obestrålat kärn-

bränsle. 

  

       KEMISKA PRODUKTER   

12 kap 1 § 24.10 

 

 

 

 

 4.1a-k, 

4.2a-e, 

4.4, 

4.5, 

4.6 

 

 

 

 

 

 A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i 

industriell skala tillverka 

1. organiska ämnen, 

2. kloralkali, eller 

3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen 

struken Ersatt av 24.01 till 24.32 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

 

 

 

 

 

24.10-1 

 

24.10-2 

 

24.10-3 

 

24.10-4 

 

24.10-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

90 

 

120 

 

100 

 

 

än kloralkali per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte tillverkning av ytak-

tiva ämnen (tensider), bindemedel för färg och 

lack eller bränsle ur vegetabiliska eller anima-

liska oljor. 

 

- Mer än 5 000 ton organiska ämnen per kalen-

derår. 

- Högst 5 000 ton organiska ämnen per kalen-

derår. 

- Kloralkali med amalgammetoden. 

 

- Kloralkali med annan metod än amalgammeto-

den. 

- Mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än 

kloralkali per kalenderår. 

12 kap 2§  24.20  4.1a-k, 

4.2a-e, 

4.4, 

4.5, 

4.6 

20  B Anläggning för att genom biologiska reaktioner i 

industriell skala tillverka organiska ämnen. 

 

 

 

struken Ersatt av 24.01 till 24.22 

12 kap 3 § 24.40 

 

 

 

 

 

 

 

24.40-1 

 

24.40-2 

 

24.40-3 

 

 

24.40-4 

24.40-5 

 4.1a, 

4.1b, 

4.1d, 

4.1f, 

4.1h, 

4.1i, 

4.1k 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

 

100 

 

100 

 

 

95 

90 

 B Anläggning för att genom kemiska eller biolo-

giska reaktioner i industriell skala tillverka 

1. ytaktiva ämnen (tensider), 

2. bindemedel för färg och lack, eller 

3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor. 

 

 

 

- Mer än 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per 

kalenderår. 

- Högst 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per 

kalenderår. 

- Bindemedel för färg och lack i form av bas-

plastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpoly-

merer. 

- Bindemedel för färg och lack - övriga ämnen. 

- Bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor. 

Struken Ersatts av olika punkter 

24.01 till 24.22 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

12 kap 4 § 24.50  - 50  B Anläggning för tillverkning i industriell skala 

1. genom biosyntetiska reaktioner av 

a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ända-

mål, 

b) organiska syror, eller 

c) biopolymerer, eller 

2. av biotekniska organismer för bekämpnings-

ändamål. 

Struken Ersatts av olika punkter 

24.01 till 24.22 förutom 

punkt 2 som ersatts av 

24.37 

12 kap 5 § 24.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.60-1 

 

24.60-2 

 

24.60-3 

 

24.60-4 

 

 4.2a-e, 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

110 

 

35 

 

35 

 B Anläggning för tillverkning i industriell skala 

genom kemiska eller biologiska reaktioner av 

fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödsel-

medel, kemiskt eller biologiskt framställd gas 

eller andra oorganiska ämnen. 

Tillståndsplikten 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, 

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 § 

eller 21 kap. 1 eller 2 §, eller 

4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 

21 kap. 3 §. 

 

- Fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande göd-

selmedel. 

- Sprängämnen, fotokemikalier och bekämp-

ningsmedel. 

- Acetylengas, lustgas och annan kemiskt fram-

ställd gas. 

- Andra oorganiska ämnen än de som nämns i 

24.60-1, 24.60-2 eller 24.60-3. 

Struken Gödsel ersatts av 24.33 

och 24.34 

Sprängämnen ersatts av 

24.42 och 24.43 

Övriga ersatts av 24.01-

24.36 

12 kap 6 § 24.81  - 20  C Anläggning för att genom kemiska reaktioner 

yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk 

eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller labora-

torieskala eller annan icke industriell skala. 

Struken Ingår i nya 24.44 

12 kap 7 § 24.90  - 20  C Anläggning för att genom kemiska eller biolo-

giska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska 

eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller 

laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

Struken (motsvarar 24.44 nedan)  



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

12 kap 8 § 24.100  - 15  C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mine-

ralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt någon annan bestäm-

melse i denna förordning. 

Struken Flyttad till 26.180 



      

Lagrum 
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VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

12 kap 9 § 24.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.110-1 

24.110-2 

 

24.110-3 

 

24.110-4 

 

24.110-5 

 

 

 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

45 

 

35 

 

35 

 

25 

 B Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka 

1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 

2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur 

biologiskt material, 

3. sprängämnen, 

4. pyrotekniska artiklar, eller 

5. ammunition. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalen-

derår, om det i verksamheten inte används eller 

tillverkas någon kemisk produkt som, enligt 

föreskrifter om klassificering och märkning av 

kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 

har meddelat, är klassificerad eller uppfyller 

kriterierna för att klassificeras med de riskfraser 

som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”gif-

tig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”muta-

gen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, 

2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkning-

en uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 

3. tillverkning av rengöringsmedel eller kropps-

vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, 

om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per 

kalenderår,  

4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 

genom destillation, eller 

5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 

kap. 2 §. 

 

- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 2 000 ton men högst 20 000 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton färg och 

lack per kalenderår. 

- Mer än 100 ton men högst 2 000 ton per kalen-

derår (utom färg och lack). 

- Högst 100 ton per kalenderår, om det i verk-

samheten används eller tillverkas någon kemisk 

produkt som, enligt föreskrifter om 

klassificering och märkning av kemiska produk-

ter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 

klassificerad eller uppfyller kriterierna för att 

klassificeras med de riskfraser som ingår i faro-

klasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 

Struken (motsvarar 24.45 nedan)  
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AK 

NY 
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NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

12 kap 10 § 24.120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.120-1 

 

 

 

24.120-2 

 

24.120-3 

 

 

24.120-4 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

20 

 

12 

 

 

10 

 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka 

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 

material, 

2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  

9 §, 

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-

vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-

lenderår, om verksamheten inte är tillståndsplik-

tig enligt 9 §, 

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produk-

ter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 

destillation, eller 

5. andra kemiska produkter, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 9 §. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §. 

 

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 

eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska pro-

dukter per kalenderår genom destillation, eller 

tillverkning av andra kemiska produkter. 

- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 

material. 

- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengö-

ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår. 

- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengö-

ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår. 

Struken (motsvarar 24.46 nedan)  

- 24.12001  - 8  U Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka högst 10 ton 

färg eller lack per kalenderår. 

 Tas bort 

 

Motsvarar ny 24.4601 

- 24.12002  - 4  U Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka högst 10 ton 

rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 

eller hygienprodukter per kalenderår. 

 Tas bort 

 

Motsvarar ny 24.4602 

- 24.12003  - 8  U Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka högst 5 000 

 Tas bort 

 



      

Lagrum 
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VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

ton gasformiga kemiska produkter per kalen-

derår, om tillverkningen sker genom destillation. 

Motsvarar ny 24.4603 

12 kap 11 § 24.130  - 20  C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 

eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 

tillverka 

1. sprängämnen, 

2. pyrotekniska artiklar, 

3. ammunition, 

4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 

5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-

vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter 

per kalenderår, eller 

6. andra kemiska produkter. 

Struken (motsvarar 24.47 nedan)  

- 24.13001  - 8  U Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 

eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 

tillverka 

1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, 

eller 

2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kropps-

vårds-, kosmetik eller hygienprodukter per ka-

lenderår 

 Tas bort 

 

Motsvarar ny 24.4701 

12 kap 12 § 24.140 

 

 

 

 

 

 

 

24.140-1 

24.140-2 

 

24.140-3 

 

24.140-4 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

35 

20 

 

12 

 

6 

 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka läkemedel (farmaceutisk till-

verkning). 

Anmälningsplikten gäller inte 

1. apotek och sjukhus, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 

kap. 2 §. 

 

- Mer än 100 ton kalenderår. 

- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalen-

derår. 

- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalen-

derår. 

- Högst 500 kg per kalenderår. 

Struken (motsvarar 24.40 nedan)  

12 kap 13 § 24.150  - 20  C Anläggning för behandling av mellanprodukter, 

om verksamheten inte är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt någon av beskrivning-

Struken (motsvarar 24.41 nedan)  



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

arna i 1–12 §§. 

12 kap 14 § 24.160  3.1c 30  B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 

ton magnesiumoxid per kalenderår. 
struken Flyttad till 26.170-i 

- 24.16001  - 10  U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 

ton magnesiumoxid per kalenderår. 

 Tas bort 

 

Flyttad till 26.17001 

       
 

Organiska kemikalier  

12 kap 1 § 

24.01-i 
 24.01-i 4.1a  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton enkla kolväten per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 2 § 

24.02-i 
 24.02-i 4.1a  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton enkla kolväten per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 3 § 

24.03-i 
 24.03-i 4.1b  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton syreinnehållande organiska föreningar per ka-

lenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 4 § 

24.04-i 
 24.04-i 4.1b  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton syreinnehållande organiska föreningar per ka-

lenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 5 § 

24.05-i 
 24.05-i 4.1c  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton svavelinnehållande organiska föreningar per 

kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 6 § 

24.06-i 
 24.06-i 4.1c  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton svavelinnehållande organiska föreningar per 

kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 7 § 

24.07-i 
 24.07-i 4.1d  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton kväveinnehållande organiska föreningar per 

kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 8 § 

24.08-i 
 24.08-i 4.1d  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton kväveinnehållande organiska föreningar per 

kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 9 § 

24.09-i 
 24.09-i 4.1e  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton fosforinnehållande organiska föreningar per 

kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

12 kap 10 § 

24.10-i 
 24.10-i 4.1e  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton fosforinnehållande organiska föreningar per 

kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 11 § 

24.11-i 
 24.11-i 4.1f  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton halogenerade kolväten per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 12 § 

24.12-i 
 24.12-i 4.1f  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton halogenerade kolväten per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 13 § 

24.13-i 
 24.13-i 4.1g  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton metallorganiska föreningar per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 14 § 

24.14-i 
 24.14-i 4.1g  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton metallorganiska föreningar per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 15 § 

24.15-i 
 24.15-i 4.1h  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton plaster per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 16 § 

24.16-i 
 24.16-i 4.1h  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton plaster per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 17 § 

24.17-i 
 24.17-i 4.1i  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton syntetgummi per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 18 § 

24.18-i 
 24.18-i 4.1i  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton syntetgummi per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 19 § 

24.19-i 
 24.19-i 4.1j  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton färgämnen eller pigment per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 20 § 

24.20-i 
 24.20-i 4.1j  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton färgämnen eller pigment per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 21 § 

24.21-i 
 24.21-i 4.1k  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 22 § 

24.22-i 
 24.22-i 4.1k  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

       
 

Oorganiska kemikalier  



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

12 kap 23 § 

24.23-i 
 24.23-i 4.2a  227 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton gaser per kalenderår. 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 24 § 

24.24-i 
 24.24-i 4.2a  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton gaser per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 25 § 

24.25-i 
 24.25-i 4.2b  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton syror per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 26 § 

24.26-i 
 24.26-i 4.2b  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton syror per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 27 § 

24.27-i 
 24.27-i 4.2c  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton baser per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 28 § 

24.28-i 
 24.28-i 4.2c  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton baser per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 29 § 

24.29-i 
 24.29-i 4.2d  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton salter per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 30 § 

24.30-i 
 24.30-i 4.2d  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton salter per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 31 § 

24.31-i 
 24.31-i 4.2e  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 

ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorga-

niska föreningar per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 32 § 

24.32-i 
 24.32-i 4.2e  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 

ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorga-

niska föreningar per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

       
 

Gödselmedel  

12 kap 33 § 

24.33-i 
 24.33-i 4.3  184 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 

mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödsel-

medel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

Tagit TF från SKLs förslag 

 

Ingår i dagens 24.60 

 

12 kap 34 § 

24.34-i 
 24.34-i 4.3  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 

högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödsel-

medel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

Tagit TF från SKLs förslag 

 

Ingår i dagens 24.60 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

       
 

Växtskyddsmedel och biocider  

12 kap 35 § 

24.35-i 
 24.35-i 4.4  184 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 

ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 36 § 

24.36-i 
 24.36-i 4.4  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 

växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 37 § 

24.37 
 24.37 -  137 B 

 

Anläggning för tillverkning i industriell skala av 

biotekniska organismer för bekämpningsändamål 
Tagit TF från SKLs förslag. 

Ingår i dagens 24.50 

       
 

Läkemedel  

12 kap 38 § 

24.38-i 
 24.38-i 4.5  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 

ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalen-

derår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 39 § 

24.39-i 
 24.39-i 4.5  90 B 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 

läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

12 kap 40 § 

24.40 
  

 

 

 

 

 

 

24.40-1 

24.40-2 

 

24.40-3 

 

24.40-4 

-   

 

 

 

 

 

 

35 

20 

 

12 

 

6 

C 

 

Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka läkemedel (farmaceutisk till-

verkning). 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjuk-

hus eller om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 19 kap 3 §. 

 

- Mer än 100 ton kalenderår. 

- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalen-

derår. 

- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalen-

derår. 

- Högst 500 kg per kalenderår. 

Motsvarar dagens 24.140. 

 

Ingen ändring i sak 

12 kap 41 § 

24.41 
 24.41 -  20 C 

 

Anläggning för behandling av mellanprodukter. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 

av 1-40 eller 42-47 §§. 

Motsvarar dagen 24.150 

 

Ingen ändring i sak 

       
 Sprängämnen 

 

12 kap 42 § 

24.42-i 
 24.42-i 4.6  137 A 

 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 

ton sprängämnen per kalenderår 

Tagit TF från SKLs förslag 

 

Ingår i dagens 24.60 

12 kap 43 §  24.43-i 4.6  90 B 
 

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk Tagit TF från SKLs förslag 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

24.43-i reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 

ton sprängämnen per kalenderår 

 

Ingår i dagens 24.60 

       
 Annan kemisk tillverkning 

 

12 kap 44 § 

24.44 
 24.44 -  20 C 

 

Anläggning för att genom kemiska eller biolo-

giska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska 

eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller 

laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

Motsvarar dagens 24.90 

 

Ingen ändring i sak 

12 kap 45 § 

24.45 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka 

1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 

2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur 

biologiskt material, 

3. sprängämnen, 

4. pyrotekniska artiklar, eller 

5. ammunition. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalen-

derår, om det i verksamheten inte används eller 

tillverkas någon kemisk produkt som 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke-

mikalieinspektionen är klassificerad eller upp-

fyller kriterierna för att klassificeras med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 

giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkal-

lande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 

”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpack-

ning av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-

ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 

”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-

gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-

ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-

pad exponering kategori 1”, ”frätande på huden 

kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, 

”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 

Motsvarar dagens 24.110 

 

Tagit TF från SKLs förslag 

 

Ändrat underklasserna så 

de följer avgiftsförordning-

en 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.45-1 

 

24.45-2 

24.45-3 

24.45-4 

24.45-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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30 

30 
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kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könscel-

ler kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kate-

gori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reprodukt-

ionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kate-

gori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 

2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkning-

en uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 

3. tillverkning av rengöringsmedel eller kropps-

vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om 

tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per 

kalenderår, 

4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 

genom destillation, eller 

5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 

kap. 

 

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga 

kemiska produkter 

-verksamheten avser läkemedelssubstanser 

-verksamheten avser sprängämnen 

-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 

-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 

24.46 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka 

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 

material, 

2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

45 §,  

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-

vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-

lenderår, om verksamheten inte är tillståndsplik-

tig enligt 45 §, 

Motsvarar dagens 24.120 

 

Ingen ändring i sak 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.46-1 

 

 

 

24.46-2 

 

24.46-3 

 

 

24.46-4 
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4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produk-

ter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 

destillation, eller 

5. andra kemiska produkter, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 

 

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 

eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska pro-

dukter per kalenderår genom destillation, eller 

tillverkning av andra kemiska produkter. 

- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 

material. 

- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengö-

ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår. 

- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengö-

ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår. 

-  24.4601 -  8 U 

 

Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-

cesser i industriell skala tillverka högst 10 ton färg 

eller lack per kalenderår. 

Motsvarar dagens 24.12001 

-  24.4602 -  4 U 

 

Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-

cesser i industriell skala tillverka högst 10 ton ren-

göringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår. 

Motsvarar dagens 24.12002 

-  24.4603 -  8 U 

 

Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-

cesser i industriell skala tillverka högst 5 000 ton 

gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 

tillverkningen sker genom destillation. 

Motsvarar dagens 24.12003 

12 kap 47 § 

24.47 
 24.47 -  20 C 

 

Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 

eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 

tillverka 

1. sprängämnen, 

2. pyrotekniska artiklar, 

3. ammunition, 

4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 

5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-

vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-

Motsvarar dagens 24.130 

 

Ingen ändring i sak 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

lenderår, eller 

6. andra kemiska produkter. 

-  24.4701 -  8 U 

 

Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-

cesser, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller 

annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 

1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 

2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 

kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår 

Motsvarar dagens 24.13001 

       
GUMMI OCH PLASTVAROR   

13 kap 1 § 

25.10 

 

 

 

 

 

 

 

25.10-1 

 

25.10-2 

 -  

 

 

 

 

 

 

60 

 

40 

 

 B Anläggning för att genom vulkning tillverka 

gummivaror, om produktionen baseras på mer än 

2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalen-

derår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §. 

 

- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning 

per kalenderår. 

- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovul-

kad gummiblandning per kalenderår. 

Anläggning för att genom vulkning tillverka 

gummivaror, om produktionen baseras på mer än 

2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalen-

derår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 

 

- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning 

per kalenderår. 

- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovul-

kad gummiblandning per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

13 kap 2 § 

25.11 

 

 

 

 

 

 

 

25.11-1 

 

25.11-2 

 

25.11-3 

 

25.11-4 

 -  

 

 

 

 

 

 

30 

 

20 

 

12 

 

8 

 

 C Anläggning för att genom vulkning tillverka 

gummivaror, om produktionen baseras på mer än 

1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § 

eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

 

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gum-

miblandning per kalenderår. 

Anläggning för att genom vulkning tillverka 

gummivaror, om produktionen baseras på mer än 

1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § 

eller 19 kap. 3 eller 4 §. 

 

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 

gummiblandning per kalenderår. 

- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gum-

miblandning per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

- 25.1101  - 2 T U Anläggning för att genom vulkning tillverka 

gummivaror, om produktionen baseras på högst 

1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

  

13 kap 3 § 

25.20 

 

 

 -  

 

 B Anläggning för att genom ytterligare polymeri-

sation tillverka produkter av 

  



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.20-1 

 

 

25.20-2 

 

 

 

 

25.20-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

30 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

1. polyuretan utan användning av toluendiisocy-

anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 

plastråvara per kalenderår, 

2. polyuretan med användning av toluendiisocy-

anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 

plastråvara per kalenderår, eller 

3. annan plast, om produktionen baseras på mer 

än 20 ton plastråvara per kalenderår. 

- Polyuretan utan användning av toluendiisocy-

anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 

plastråvara per kalenderår. 

- Polyuretan med användning av toluendiisocy-

anat, om produktionen baseras på mer än 500 ton 

plastråvara per kalenderår, eller annan plast om 

produktionen baseras på mer än 500 ton plast-

råvara per kalenderår. 

- Polyuretan med användning av toluendiisocy-

anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 

men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, 

eller annan plast om produktionen baseras på mer 

än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalen-

derår. 

13 kap 4 § 

25.30 

25.30  - 12  C Anläggning för att genom ytterligare polymeri-

sation tillverka produkter av plast, om 

1. produktionen baseras på mer än 1 ton plast-

råvara per kalenderår, och 

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  

3 §. 

  

- 25.3001  - 2 T U Anläggning för att genom ytterligare polymeri-

sation tillverka produkter av plast, om produkt-

ionen baseras på högst 1 ton plastråvara per ka-

lenderår. 

  

13 kap 5 § 

25.40 

25.40  - 20  B Anläggning för flamlaminering med plast.   

13 kap 6 § 

25.50 

 

 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 

 

 C  Anläggning där produktionen baseras på mer än 

1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 

ytterligare polymerisation, för 

1. tillverkning av produkter av plast förutom 

endast mekanisk montering eller mekanisk bear-

betning, eller 

Anläggning där produktionen baseras på mer än 

1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 

ytterligare polymerisation, för 

1. tillverkning av produkter av plast förutom 

endast mekanisk montering eller mekanisk bear-

betning, eller 

Ingen ändring i sak 
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25.50-1 

25.50-2 

 

25.50-3 
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25.50-6 
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6 

2. beläggning eller kalandrering med plast. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 

19 kap. 2 eller 3 §. 

 

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 

- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara 

per kalenderår. 

- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 

kalenderår. 

- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 

- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 

kalenderår för beläggning eller kalandrering med 

plast. 

- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 

kalenderår för beläggning eller kalandrering med 

plast. 

- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 

kalenderår för beläggning eller kalandrering med 

plast. 

- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per 

kalenderår för beläggning eller kalandrering med 

plast. 

2. beläggning eller kalandrering med plast. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 

19 kap. 3 eller 4 §. 

 

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 

- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara 

per kalenderår. 

- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 

kalenderår. 

- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 

- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 

kalenderår för beläggning eller kalandrering med 

plast. 

- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 

kalenderår för beläggning eller kalandrering med 

plast. 

- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 

kalenderår för beläggning eller kalandrering med 

plast. 

- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per 

kalenderår för beläggning eller kalandrering med 

plast. 

- 25.5001  - 2 T U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 

ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 

ytterligare polymerisation, för tillverkning av 

produkter av plast förutom endast mekanisk 

montering eller mekanisk bearbetning. 

  

- 25.5002  - 2 T U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 

ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 

ytterligare polymerisation, för beläggning eller 

kalandrering med plast. 

  

       ICKE-METALLISKA MINERALISKA 

PRODUKTER 

MINERALISKA PRODUKTER  

       
Glas, glasvaror och keramiska produkter   

14 kap 1 § 

26.05-i 

 26.05-i 3.3  50 B 

 

Anläggning för tillverkning av glas inklusive 

glasfiber med smältning av mer än 20 ton per 

dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

Delat 26.10 i två punkter, 

infört dygnsnivå 



      

Lagrum 
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VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

14 kap 1 § 

2 § 

26.10-i 

26.10 26.10-i 3.4 50  B Anläggning för 

1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller 

glasfiber per kalenderår, eller 

2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per 

kalenderår, inklusive tillverkning av mineralull. 

Anläggning för smältning av mineraler, inklusive 

tillverkning av mineralull, med smältning av mer 

än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 

kalenderår. 

Delat 26.10 i två punkter, 

infört dygnsnivå 

- 26.1001  - 10  U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.   

14 kap 2 § 

3 § 

26.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.20-1 

 

 

26.20-2 

 

 

26.20-3 

 

 

26.20-4 

 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

20 
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20 

 

 B Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-

ror som omfattar blandning av glasråvaror 

(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 

om verksamheten innebär att 

1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- 

eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, 

eller 

2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

 

- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av 

bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalen-

derår. 

- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror 

med tillsats av bly- eller arsenikföreningar för-

brukas per kalenderår. 

- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 

med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) för-

brukas per kalenderår. 

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra 

glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-

ror som omfattar blandning av glasråvaror 

(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 

om verksamheten innebär att 

1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- 

eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, 

eller 

2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 

- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av 

bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalen-

derår. 

- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror 

med tillsats av bly- eller arsenikföreningar för-

brukas per kalenderår. 

- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 

med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) för-

brukas per kalenderår. 

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra 

glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

14 kap 3 § 

4 § 

26.30 

26.30  - 10  C Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-

ror som omfattar blandning av glasråvaror 

(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 

om verksamheten innebär att 

1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats 

av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 

kalenderår, eller 

2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-

ror som omfattar blandning av glasråvaror 

(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 

om verksamheten innebär att 

1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats 

av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 

kalenderår, eller 

2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

Ingen ändring i sak 



      

Lagrum 
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VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001  - 4  U Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-

ror 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 kalen-

derår, eller 

2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 

kalenderår. 

  

14 kap 4 § 

5 § 
26.40 

26.40  - 20  C Anläggning för tillverkning av glasfiber, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §. 

Anläggning för tillverkning av glasfiber. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 1 §. 

Ingen ändring i sak 

14 kap 5 § 

6 § 
26.50-i 

26.50 26.50-i 3,5 35  B Anläggning för att genom bränning 

1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produk-

ter per kalenderår, eller 

2. tillverka keramiska produkter med en ugns-

kapacitet som överstiger fyra kubikmeter och 

med en satsningsdensitet som överstiger 300 

kilogram per kubikmeter. 

Anläggning för att tillverka keramiska produkter 

genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast 

sten, kakel, stengods eller porslin, med en 

1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller 

mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 

2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och 

med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram 

per kubikmeter. 

Infört dygnsnivå i punkt 1 

14 kap 6 § 

7 § 
26.51 

26.51  - 35  B Anläggning för att genom bränning tillverka mer 

än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 

om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

  

- 26.5101  - 6  U Anläggning för att genom bränning tillverka 

högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 

om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

  

14 kap 7 § 

8 § 
26.60 

26.60  - 25  C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton 

keramiska produkter per kalenderår, om verk-

samheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 

6 §. 

Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton 

keramiska produkter per kalenderår 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

Ingen ändring i sak 

- 26.6001  - 4  U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton 

keramiska produkter per kalenderår. 

  

       
Cement, betong, kalk, krita och gips   

14 kap 8 § 

9 § 
26.70-i 

26.70 26.70-i 3.1a 130  A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement 

per kalenderår, eller 

2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton ce-

ment per kalenderår. 

Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn 

eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, 

eller 

2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn 

Infört dygnsnivåer 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår. 

- 26.7001  - 8  U Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement 

per kalenderår, eller 

2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement 

per kalenderår. 

  

14 kap 9 § 

10 § 
26.80 

26.80  - 130  B Anläggning för tillverkning av cement, om verk-

samheten inte är tillståndspliktig enligt 8 §. 

Anläggning för tillverkning av cement. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 9 §. 

Ingen ändring i sak 

14 kap 10 § 

11 § 

26.90-i 

26.90 26.90-i 3.1b 30  B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 

12 500 ton kalk per kalenderår. 

Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 

ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk 

per kalenderår. 

Infört dygnsnivå 

14 kap 11 § 

12 § 

26.100 

26.100  - 20  C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, 

krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 

10 §. 

Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, 

krita eller kalkprodukter per kalenderår 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

Ingen ändring i sak 

- 26.10001  - 6  U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 

kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton 

per kalenderår. 

  

14 kap 12 § 

13 §  

26.110 

26.110  - 10  C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

2. varor av betong, lättbetong eller cement per 

kalenderår. 

  

- 26.11001  - 6  U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

2. varor av betong, lättbetong eller cement per 

kalenderår. 

  

14 kap 13 § 

14 § 

26.120 

26.120  - 25  C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

varor av gips per kalenderår. 

  

- 26.12001  - 6  U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 

varor av gips per kalenderår. 

  

        Andra mineraliska produkter  

14 kap 14 § 

15 § 

26.130-i 

26.130 26.130-i 3,2 55  B Anläggning för tillverkning av asbestbaserade 

produkter. 

Anläggning för tillverkning av asbest eller av 

asbestbaserade produkter. 

Infört även tillverkning av 

asbest, tillverkning flyttad 

från 13.60 

14 kap 15 § 

16 § 

26.140 

26.140  - 55  B Anläggning för behandling eller omvandling av 

asbest, om verksamheten inte är tillståndspliktig 

enligt 14 § eller 4 kap. 16 §. 

Anläggning för behandling eller omvandling av 

asbest. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

Ingen ändring i sak 
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VK 
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ÄNDRINGEN 

tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 16 § 

17 § 

26.150 

 

 

 

 

 

 

 

26.150-1 

 

26.150-2 

 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

20 

 

15 

 

 C Asfaltverk eller oljegrusverk 

1. som ställs upp inom område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser, eller 

2. som ställs upp utanför område med detaljplan 

eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalen-

derdagar under en tolvmånadersperiod. 

 

- Inom område med detaljplan eller områdesbe-

stämmelser. 

- Utanför område med detaljplan eller områdes-

bestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under 

en tolvmånadersperiod. 

  

- 26.15001  - T  U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utan-

för område med detaljplan eller områdesbestäm-

melser i högst 90 kalenderdagar under en tolv-

månadersperiod. 

  

14 kap 17 § 

18 § 

26.160 

26.160  - 10  C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

29 kap. 9 eller 10 §. 

Anläggning för tillverkning av varor av asfalt Ingen ändring i sak 

14 kap 19 § 

26.170-i 
 26.170-i 3.1c  30 B 

 

Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 

ton per dygn eller mer än 12 500 ton magne-

siumoxid per kalenderår. 

Motsvarar dagens 24.160 

 

Infört dygnsnivå 

-  26.17001 -  10 U 

 

Anläggning för tillverkning i ugn av högst 

12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 

Motsvarar dagens 

24.16001 

 

Ingen ändring 

14 kap 20 § 

26.180 
 26.180 -  15 C 

 

Anläggning för tillverkning av konstgjorda mine-

ralfiber. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 

annan bestämmelse i denna förordning 

Motsvarar dagens 24.100 

 

Ingen ändring i sak 

       STÅL OCH METALL   

15 kap 1 § 

27.10-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2  

 

 

 

 

 

 A Anläggning för produktion av järn eller stål 

(primär eller sekundär produktion), inklusive 

utrustning för kontinuerlig gjutning, om produkt-

ionen överstiger 15 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 

Anläggning för att producera järn eller stål (pri-

mär eller sekundär produktion), med eller utan 

utrustning för kontinuerlig gjutning, om produkt-

ionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 

21 900 ton per kalenderår. 

 

Infört dygnsnivå samt höjt 

årsnivån 
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27.10-1 

 

 

27.10-2 

 

27.10-3 

 

27.10-4 

27.10-i1 

 

 

27.10-i2 

 

27.10-i3 

 

27.10-i4 

160 

 

 

100 

 

60 

 

50 

- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per 

kalenderår. 

- Om produktionen överstiger 100 000 ton men 

inte 1 000 000 ton per kalenderår. 

- om produktionen överstiger 15 000 ton men 

inte 100 000 ton per kalenderår. 

- Anläggning med induktionsugnar ESR-

anläggning, om produktionen överstiger 15 000 

ton per kalenderår. 

- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per 

kalenderår. 

- Om produktionen överstiger 100 000 ton men 

inte 1 000 000 ton per kalenderår. 

- om produktionen överstiger 21 900 ton men 

inte 100 000 ton per kalenderår. 

- Anläggning med induktionsugnar ESR-

anläggning, om produktionen överstiger 21 900 

ton per kalenderår. 

15 kap 2 § 

27.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.20-1 

 

27.20-2 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

60 

 A Anläggning för 

1. produktion av järn eller stål (primär eller se-

kundär produktion), eller 

2. behandling av järnbaserade metaller genom 

varmvalsning. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. 

 

- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per 

kalenderår. 

- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

Anläggning för att 

1. producera järn eller stål (primär eller sekundär 

produktion), eller 

2. behandla järnbaserade metaller genom varm-

valsning. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. 

 

- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per 

kalenderår. 

- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

15 kap 3 § 

27.25-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.30-1 

 

27.30-2 

 

27.30-3 

 

 

27.30-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.25-i1 

 

27.25-i2 

 

2.3a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

80 

 

80 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

80 

A Anläggning för behandling av järnbaserade me-

taller genom 

1. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per 

kalenderår, 

2. hammarsmide, om slagenergin per hammare 

överstiger 50 kilojoule och den använda värme-

effekten överstiger 20 megawatt, eller 

3. anbringande av skyddsbeläggningar av smält 

metall med en inmatning som överstiger 12 000 

ton råstål per kalenderår. 

 

- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per 

kalenderår 

- Varmvalsning av mer än 120 000 ton men 

högst 500 000 ton råstål per kalenderår. 

- Hammarsmide, om slagenergin per hammare 

överstiger 50 kilojoule och den använda värme-

effekten överstiger 20 megawatt. 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 

metall med en inmatning som överstiger 12 000 

Anläggning för att behandla järnbaserade metal-

ler genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål 

per timme eller mer än 175 200 ton råstål per 

kalenderår. 

 

 

 

 

 

 

 

- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per 

kalenderår 

- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men 

högst 500 000 ton råstål per kalenderår. 

 

Delat upp punkten i tre. 

Denna gäller bara varm-

valsning, infört dygnsnivå 

och höjt årsnivån 
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VK 

AK 

NY 
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NY 
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27.30-5 

 

 

 

 

27.30-6 

 

 

 

 

27.30-7 

 

 

 

 

27.30-8 

 

 

 

27.30-9 

 

 

 

 

27.30-10 

 

 

 

 

27.30-11 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

15 

 

 

ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 

med en förbrukning av zink av mer än 10 000 ton 

per kalenderår. 

- 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 ton 

men högst 10 000 ton per kalenderår. 

- 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 ton 

men högst 1 000 ton per kalenderår. 

- 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. 

- 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 m
3
 process- eller sköljvatten. 

- 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 m
3 

men högst 10 000 m
3
 pro-

cess- eller sköljvatten. 

- 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 m
3 

men högst 1 000 m
3
 process- 

eller sköljvatten. 

- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 

smält metall med en inmatning som överstiger  

12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 

av högst 100 m
3
 process- eller sköljvatten. 

15 kap 4 § 

27.26-i 

 27.26-i 2.3b  80 A 

 

Anläggning för att behandla järnbaserade metal-

ler genom hammarsmide, om slagenergin per 

hammare är mer än 50 kilojoule och den använda 

värmeeffekten är mer än 20 megawatt. 

 

Flyttat punkt 2 ovan till en 

ny punkt 

 

Ingen ändring i sak 
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AK 
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NY 
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15 kap 5 § 

27.27-i 

  

 

 

 

 

 

 

27.27-i1 

 

 

 

 

27.27-i2 

 

 

 

 

27.27-i3 

 

 

 

 

27.27-i4 

 

 

 

 

27.27-i5 

 

 

 

27.27-i6 

 

 

 

27.27-i7 

 

 

 

 

27.27-i8 

2.3c   
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15 

 

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

30 

 

 

 

 

15 

A 

 

Anläggning för att behandla järnbaserade metal-

ler genom att anbringa skyddsbeläggningar av 

smält metall med en inmatning av mer än 2 ton 

råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål 

per kalenderår. 

 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 

metall med en inmatning som överstiger 17 500 

ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 

med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink 

per kalenderår. 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 

metall med en inmatning som överstiger 17 500 

ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 

med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 

högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 

metall med en inmatning som överstiger 17 500 

ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 

med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 

1 000 ton zink per kalenderår. 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 

metall med en inmatning som överstiger 17 500 

ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 

med en förbrukning av högst 100 ton zink per 

kalenderår. 

- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 

smält metall med en inmatning som överstiger  

17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 

av mer än 10 000 m
3
 process- eller sköljvatten. 

- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 

smält metall med en inmatning som överstiger  

17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 

av mer än 1 000 m
3 

men högst 10 000 m
3
 pro-

cess- eller sköljvatten. 

- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 

smält metall med en inmatning som överstiger  

17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 

av mer än 100 m
3 

men högst 1 000 m
3
 process- 

eller sköljvatten. 

- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 

Flyttat punkt 3 ovan till en 

ny punkt 

 

Infört dygnsnivå och höjt 

årsnivån 

 

 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 smält metall med en inmatning som överstiger  

17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 

av högst 100 m
3
 process- eller sköljvatten. 

15 kap 4 § 

6 §  

27.31 

27.31  - 40  A Anläggning för behandling av järnbaserade me-

taller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton 

stål per kalenderår. 

Anläggning för att behandla järnbaserade metal-

ler genom kallvalsning av mer än 100 000 ton 

stål per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

15 kap 5 § 

7 § 

27.32 

 

 

 

 

27.32-1 

 

27.32-2 

 -  

 

 

 

45 

 

30 

 B Anläggning för behandling av järnbaserade me-

taller genom kallvalsning av högst 100 000 ton 

stål. 

 

- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

Anläggning för att behandla järnbaserade metal-

ler genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål 

per kalenderår. 

 

- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

15 kap 6 § 

8 § 

27.40-i 

 

 

 

 

27.40-1 

 

27.40-2 

 

 

27.40-3 

 

27.40-4 

 

 

 

 

 

27.40-i1 

 

27.40-i2 

 

 

27.40-i3 

 

27.40-i4 

 

2,4  

 

 

 

40 

 

35 

 

 

25 

 

15 

 

 B Anläggning för gjutning för en produktion av 

mer än 5 000 ton järn eller stål per kalenderår. 

 

 

- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 

där form- eller gjutsand används. 

- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 

eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand 

används. 

- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 

där inte form- eller gjutsand används. 

- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 

eller stål per kalenderår där inte form- eller gjut-

sand används. 

Anläggning för att gjuta järn eller stål, om pro-

duktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 

000 ton per kalenderår. 

 

- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 

där form- eller gjutsand används. 

- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 

eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand 

används. 

- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 

där inte form- eller gjutsand används. 

- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 

eller stål per kalenderår där inte form- eller gjut-

sand används. 

Infört dygnsnivå 

15 kap 7 § 

9 § 

27.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.50-1 

 

 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 B Anläggning för gjutning för en produktion av 

1. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  

6 §, eller 

2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magne-

sium per kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 14 §. 

 

- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn 

eller stål per kalenderår, eller 

2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton alumi-

nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 

Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 

zink eller magnesium, om produktionen är mer 

än 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 

 

 

 

 

- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn 

eller stål per kalenderår, eller 

2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton alumi-

nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 
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27.50-2 

 

 

 

27.50-3 

 

 

 

27.50-4 

20 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

eller stål per kalenderår, eller 

2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alumi-

nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn 

eller stål per kalenderår, eller 

2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton alumi-

nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 

eller stål per kalenderår, eller 

2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alumi-

nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 

eller stål per kalenderår, eller 

2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alumi-

nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn 

eller stål per kalenderår, eller 

2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton alumi-

nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 

eller stål per kalenderår, eller 

2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alumi-

nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

15 kap 8 § 

10 § 

27.60 

27.60  - 6  C Anläggning för gjutning för en produktion av 

mer än 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller 

magnesium per kalenderår, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 6, 

7 eller 14 §. 

Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 

zink eller magnesium, om produktionen är mer 

än 10 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

Ingen ändring i sak 

- 27.6001  

 

- 2 T U Anläggning för gjutning för en produktion av 

högst 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller 

magnesium per kalenderår. 

Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 

zink eller magnesium, om produktionen är högst 

10 ton per kalenderår. 

 

Ingen ändring i sak 
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15 kap 9 § 

11 §  

27.70-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.70-1 

 

27.70-2 

 

 

27.70-3 

 

 

27.70-4 

 

 

27.70-5 

 

27.70-6 

 

 

27.70-7 

 

 

27.70-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.70-i1 

 

27.70-i2 

 

 

27.70-i3 

 

 

27.70-i4 

 

 

27.70-i5 

 

27.70-i6 

 

 

27.70-i7 

 

 

27.70-i8 

 

2.5a  
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30 

 A Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt 

råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår, om produktionen sker 

genom metallurgiska, kemiska eller elektroly-

tiska processer. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 

inte gjuterier. 

 

- Av malm eller slig producera mer än 80 000 ton 

icke-järnmetall per kalenderår. 

- Av malm eller slig producera mer än 20 000 ton 

men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalen-

derår. 

- Av malm eller slig producera mer än 3 000 ton 

men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalen-

derår. 

- Av malm eller slig producera mer än 1 000 ton 

men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalen-

derår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 

mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 

mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 

mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 

mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. 

Anläggning för att av malm, koncentrat eller 

sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton 

icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 

sker genom metallurgiska, kemiska eller elektro-

lytiska processer. 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 

 

- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 

000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 

000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår. 

- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 

000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår. 

- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 

000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per 

kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 

mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 

mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 

mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. 

- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 

mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

15 kap 10 § 

12 § 

27.80-i 

27.80 27.80-i 2.5a 25  B Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt 

råmaterial producera icke-järnmetall, om pro-

duktionen sker genom metallurgiska, kemiska 

eller elektrolytiska processer. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. gjuterier, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt  

9 §. 

Anläggning för att av malm, koncentrat eller 

sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton 

icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 

sker genom metallurgiska, kemiska eller elektro-

lytiska processer. 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 

Ingen ändring i sak 

15 kap 11 § 27.90 

 

 -  

 

 A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller 

koncentrat producera mer än 1 000 ton icke-

struken Omfattas av 27.70-i 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 
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ÄNDRINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.90-1 

 

27.90-2 

 

27.90-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

75 

 

45 

järnmetall per kalenderår, om produktionen sker 

genom metallurgiska eller elektrolytiska proces-

ser. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. gjuterier, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 

eller 10 §. 

 

- Mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalen-

derår. 

- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton men högst 20 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. 

15 kap 12 § 27.91  - 20  B Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller 

koncentrat producera icke-järnmetall, om pro-

duktionen sker genom metallurgiska eller elekt-

rolytiska processer. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. gjuterier, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 

10 eller 11 §. 

struken Omfattas av 27.80-i 

15 kap 13 § 

27.100-i 
 

 

 

 

 

 

27.100-1 

 

27.100-2 

 

27.100-3 

 

 

 

 

 

 

 

27.100-i1 

 

27.100-i2 

 

27.100-i3 

 

2.5b  

 

 

 

 

 

130 

 

95 

 

70 

 A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 

återvinningsprodukter, inklusive framställning 

av legeringsmetall, för en produktion av mer än  

1 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 

 

 

- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per ka-

lenderår. 

- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly 

eller kadmium per kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly 

eller kadmium per kalenderår. 

I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-

gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 

återvinningsprodukter eller inte, om produktion 

av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn 

eller mer än 1 000 ton per kalenderår. 

 

- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per ka-

lenderår. 

- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly 

eller kadmium per kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly 

eller kadmium per kalenderår. 

Infört dygnsnivå  

 

Sannolikt ingen ändring i 

sak 

- 27.10001  - 8  U Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 

återvinningsprodukter, inklusive framställning av 

legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000 

ton bly eller kadmium per kalenderår. 

I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-

gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 

återvinningsprodukter eller inte, om produktion 

av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per 

kalenderår. 

Sannolikt ingen ändring i 

sak 

15 kap 14 §   2.5b   B Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le- Infört dygnsnivå  
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27.101-i  

 

 

 

 

 

 

27.101-1 

27.101-2 

 

 

 

 

 

 

 

27.101-i1 

27.101-i2 

 

 

 

 

 

 

 

85 

75 

återvinningsprodukter, inklusive framställning av 

legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 

000 ton metaller per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 §. 

 

- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 

- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per 

kalenderår. 

gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 

återvinningsprodukter eller inte, om produktion 

är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton 

per kalenderår. 

 

 

 

- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 

- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per 

kalenderår. 

 

Sannolikt ingen ändring i 

sak 

15 kap 15 § 

27.110 
 

 

 

 

 

 

 

 

27.110-1 

 

27.110-2 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

25 

 B Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller 

återvinningsprodukter, inklusive framställning av 

legeringsmetall. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. gjuterier, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 

eller 14 §. 

 

- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-

järnmetall eller återvinningsprodukter. 

- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvin-

ningsprodukter. 

Anläggning för att smälta eller legera icke-

järnmetaller, oavsett om metallerna är återvin-

ningsprodukter eller inte. 

 Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast 

avser gjuterier. 

 

 

- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-

järnmetall eller återvinningsprodukter. 

- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvin-

ningsprodukter. 

Ingen ändring i sak 

15 kap 16 § 

27.120 
 

 

 

 

 

 

27.120-1 

27.120-2 

 

27.120-3 

 

27.120-4 

 -  

 

 

 

 

 

120 

85 

 

45 

 

25 

 B Anläggning för yrkesmässig smältning eller 

raffinering av icke-järnmetall ur annan råvara 

och genom andra processer än de som anges i  

9–15 §§. 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 

- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 

kalenderår. 

- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raf-

finera icke-järnmetall ur annan råvara 

och genom andra processer än de som anges i  

11–15 §§. 

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 

- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 

- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 

kalenderår. 

- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

15 kap 17 § 

27.130 
 

 

 

 

 

27.130-1 

 -  

 

 

 

 

90 

 B Anläggning för gjutning av andra metaller än 

järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för 

en produktion av mer än 50 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 

stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-

duktionen är mer än 50 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

27.130-2 

 

27.130-3 

 

27.130-4 

 

27.130-5 

 

27.130-6 

50 

 

35 

 

25 

 

20 

 

15 

- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per ka-

lenderår. 

- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalen-

derår. 

- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalen-

derår. 

- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per ka-

lenderår. 

- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalen-

derår. 

- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalen-

derår. 

15 kap 18 § 

27.140 
27.140  - 8  C Anläggning för gjutning av andra metaller än 

järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 

för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 

stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-

duktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

Ingen ändring i sak 

- 27.14001  - 2 T U Anläggning för gjutning av andra metaller än 

järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för 

en produktion av högst 1 ton per kalenderår. 

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 

stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-

duktionen är högst 1 ton per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

       METALL- OCH PLASTYTBEHAND-

LING, AVFETTNING OCH FÄRGBORT-

TAGNING 

  

16 kap 1 § 

28.10-i 

 

 

 

 

 

28.10-1 

 

28.10-2 

 

 

28.10-3 

 

 

28.10-4 

 

 

 

 

 

28.10-i1 

 

28.10-i2 

 

 

28.10-i3 

 

 

28.10-i4 

2,6  

 

 

 

 

45 

 

35 

 

 

20 

 

 

15 

 B Anläggning för järnfosfatering eller annan ke-

misk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 

eller plast, om behandlingsbaden har en samman-

lagd volym som överstiger 30 kubikmeter. 

 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 

kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter av-

loppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-

bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps-

vatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till högst 100 ku-

bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-

handling av metall eller plast, om behandlings-

baden har en sammanlagd volym av mer än 30 

kubikmeter. 

 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 

kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter av-

loppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-

bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps-

vatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till högst 100 ku-

bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

 

 

- 28.1001  - 4  U Anläggning för järnfosfatering eller annan ke-

misk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 

eller plast, om behandlingsbaden har en samman-

lagd volym som är högst 1 kubikmeter. 

 Tas bort 

 

Ersätts av 28.25 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

16 kap 2 § 

28.20 

28.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.20-1 

 

28.20-2 

 

 

28.20-3 

 

 

28.20-4 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

25 

 

 

15 
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 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-

handling av metall eller plast, om 

1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym 

som överstiger 1 kubikmeter, och 

2. verksamheten ger upphov till mer än 10 ku-

bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. betning med betpasta, 

2. järnfosfatering, eller 

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt  

1 §. 

 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 

kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter av-

loppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-

bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps-

vatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 ku-

bikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvat-

ten per kalenderår. 

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-

handling av metall eller plast, om 

1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym 

av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikme-

ter, och 

2. verksamheten ger upphov till mer än 10 ku-

bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta 

 

 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 

kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter av-

loppsvatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-

bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps-

vatten per kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 ku-

bikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvat-

ten per kalenderår. 

Tagit bort undantaget för 

järnfosfatering 

16 kap 3 § 

28.25 

  

 

 

 

 

 

28.25-1 

 

28.25-2 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

4 

C 

 

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-

handling av metall eller plast. 

Anmälningsplikten gäller inte betning med bet-

pasta eller om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 1 eller 2 §. 

 

-om verksamheten ger upphov till mer än 1 ku-

bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

-om verksamheten ger upphov till högst 1 ku-

bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

 

Ersätter nuvarande 28.60 

och 28.6001 

 

Finns nu ingen nedre 

gräns för avloppsvatten. 

 

Lagt in två underpunkter 

utifrån 28.60 och 28.6001 

med gräns på avloppsvat-

ten. Eftersom det blir 

anmälningsplikt på allt så 

bör det vara årsavgift på 

allt. 

16 kap 3 § 

4 § 

28.30 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 B Anläggning för  

1. beläggning med metall på annat sätt än genom 

kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-

samheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 

  



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.30-1 

 

28.30-2 

 

28.30-3 

 

28.30-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

25 

 

20 

 

15 

avloppsvatten per kalenderår, eller 

2. våttrumling av annan metall än aluminium 

eller stål, om verksamheten ger upphov till mer 

än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte beläggning med 

metall som sker med vakuummetod. 

 

- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 ku-

bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikme-

ter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 

5 § 

28.40 

28.40  - 8  C Anläggning för annan beläggning med metall än 

genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 

om verksamheten ger upphov till mer än 1 ku-

bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte 

1. beläggning med metall som sker med va-

kuummetod, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt  

3 §. 

Anläggning för annan beläggning med metall än 

genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 

om verksamheten ger upphov till mer än 1 ku-

bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte beläggning med 

metall som sker med vakuummetod eller om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt  

4 §. 

Ingen ändring i sak 

- 28.4001  - 2 4 U Anläggning för 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom 

kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-

samheten 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. 

  



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

16 kap 5 § 

6 § 

28.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.50-1 

 

28.50-2 

 

 

28.50-3 

 

 

28.50-4 

 

 

28.50-5 

 

28.50-6 

 

 

28.50-7 

 

 

28.50-8 

 -  
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10 
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 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av 

varmdoppning eller termisk sprutning med en 

metallförbrukning av mer än 2 ton per kalen-

derår. 

 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 

 

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 

kalenderår utan uppsamling och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling 

och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 

1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och 

filter. 

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 

100 ton per kalenderår utan uppsamling och 

filter. 

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 

kalenderår med uppsamling och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling 

och filter. 

- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 

1 000 ton per kalenderår med uppsamling och 

filter. 

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 

100 ton per kalenderår med uppsamling och 

filter. 

  

16 kap 6 § 28.60  - 8  C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-

handling av metall eller plast, om verksamheten 

ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvat-

ten per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte 

1. betning med betpasta, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

eller 2 §. 

struken Omfattas av 28.25 

 

Tagit bort nedre gränsen 

på avloppsvatten i punkt 

28.25 

- 28.6001  - 2  U Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-

handling av metall eller plast, om verksamheten 

 Tas bort 

 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 

Omfattas av 28.25 

 

Tagit bort nedre gränsen 

på avloppsvatten i punkt 

28.25 

16 kap 7 § 
 

28.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.70-1 

 

28.70-2 

 -  
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 C Anläggning för 

1. järnfosfatering, om verksamheten inte är till-

ståndspliktig enligt 1 §, 

2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 

mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-

derår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 

tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §, 

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 ka-

lenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per 

kalenderår, 

6. termisk ytbehandling med en metallförbruk-

ning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per 

kalenderår, eller 

7. metallbeläggning med vakuummetod, om 

metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilo-

gram per kalenderår. 

 

- Anläggning för produktion som omfattas av 

flera än två punkter ovan. 

- Anläggning för produktion som omfattas av 

högst två punkter ovan. 

struken Järnfosfatering ingår i 

punkterna ovan 

 

Resten omfattas av punk-

ten 28.95 

- 28.7001 28.9501 - 2 4 U Anläggning, som omfattas av någon eller några 

av följande punkter, för 

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 

högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-

derår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 

tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna 

i 39.10-39.50, 

2. betning med högst 50 kilogram betpasta per 

kalenderår, om verksamheten ger upphov till 

 Ändrad kod så att det 

följer strukturen 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

avloppsvatten, 

3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per 

kalenderår, 

4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalen-

derår eller härdning av högst 1 ton gods per ka-

lenderår, 

5. termisk ytbehandling med en metallförbruk-

ning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuummetod, om 

metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilo-

gram per kalenderår. 

16 kap 8 § 

7 § 

28.71 

28.71  - 6 T C Blästringsarbete omfattande mer än 500 

kvadratmeter yta, om verksamheten inte är an-

mälningspliktig enligt 7 §. 

Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är anmälningspliktig enligt 10 §. 

Ingen ändring i sak 

 

Eftersom det ffa rör sig 

om tillfälliga arbeten som 

denna punkt omfattar blir 

det fel att ha en AK som 

innebär årsavgift 

- 28.7101  - 2 T U Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadrat-

meter yta. 

Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

 

Ingen ändring i sak 

16 kap 9 § 

8 § 

28.80 

28.80  - 25  B Anläggning för att med kemiska eller termiska 

metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från 

mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 

kap. 1, 2 eller 4 §. 

Anläggning för att med kemiska eller termiska 

metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från 

mer än 50 ton metallgods per kalenderår 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

Ingen ändring i sak 

16 kap 10 § 

9 § 

28.90 

28.90  - 15  C Anläggning för att med kemiska eller termiska 

metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 § 

eller 19 kap. 1, 2 eller 4 §. 

Anläggning för att med kemiska eller termiska 

metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 

3 §. 

Ingen ändring i sak 

16 kap 10 § 

28.95 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C  Anläggning för 

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 

mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-

derår, om verksamheten inte är en fordonstvätt 

eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 

§, 

2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 

kalenderår, om verksamheten ger upphov till 

avloppsvatten, 

3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 

Ersätter nuvarande 28.70 

förutom punkt 1 om järn-

fosfatering, i övrigt ingen 

ändring i sak 

 

 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.95-1 

 

28.95-2 
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kalenderår, 

4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per ka-

lenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per 

kalenderår, 

5. termisk ytbehandling med en metallförbruk-

ning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per 

kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuummetod med en 

metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 

kalenderår. 

 

- Anläggning för produktion som omfattas av 

mer än två punkter ovan. 

- Anläggning för produktion som omfattas av 

högst två punkter ovan. 

       ELEKTRISKA ARTIKLAR   

17 kap 1 § 

31.10 

31.10  - 120  A Anläggning för tillverkning av batterier eller 

ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver 

ingår. 

Anläggning för att tillverka batterier eller acku-

mulatorer som innehåller kadmium, bly eller 

kvicksilver. 

Ingen ändring i sak 

17 kap 2 § 

31.20 

31.20  - 55  B Anläggning för tillverkning av batterier eller 

ackumulatorer där inte kadmium, bly eller kvick-

silver ingår. 

Anläggning för att tillverka batterier eller acku-

mulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller 

kvicksilver. 

Ingen ändring i sak 

17 kap 3 § 

31.30 

31.30  - 10  C Anläggning för tillverkning eller reparation av 

kvicksilverinnehållande ljuskällor. 

Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskäl-

lor som innehåller kvicksilver. 

Ingen ändring i sak 

17 kap 4 § 

31.40-i 

31.40 31.40-i 6,8 140  A Anläggning för tillverkning av grafitelektroder 

genom bränning eller grafitisering. 

Anläggning för att tillverka grafitelektroder ge-

nom bränning eller grafitisering. 

Ingen ändring i sak 

17 kap 5 § 

31.50 

31.50  - 140  A Anläggning för tillverkning av kol- eller grafite-

lektroder, om verksamheten inte är tillståndsplik-

tig enligt 4 §. 

Anläggning för att tillverka kol- eller grafite-

lektroder. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 4 §. 

Ingen ändring i sak 

17 kap 6 § 

31.60 

31.60  - 15  C Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller 

elektrisk kabel. 

Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 

elektrisk kabel. 

Ingen ändring i sak 

       METALLBEARBETNING   

       Motorer, turbiner och reaktorer   

18 kap 1 § 

34.10  

34.10  - 15  C Anläggning för tillverkning av fler än 100 for-

donsmotorer per kalenderår. 

  

- 34.1001  - 4  U Anläggning för tillverkning av högst 100 for-

donsmotorer per kalenderår. 

  



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

18 kap 2 § 

34.20 

34.20  - 8  C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.   

       Motorfordon   

18 kap 3 § 

34.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.30-1 

 

34.30-2 

 

 

34.30-3 

 

 

34.30-4 

 

 

34.30-5 

 

34.30-6 

 

 

34.30-7 

 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

140 

 

100 

 

 

80 

 

 

40 

 

 

100 

 

60 

 

 

30 

 

 

 B Anläggning för tillverkning och sammansättning 

per kalenderår av 

1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt 

per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 

2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per 

fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

 

- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt 

per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

- Fler än 100 000 motorfordon men högst  

200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 

som uppgår till högst 3,5 ton. 

- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 

motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton. 

- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 

motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till högst 3,5 ton. 

- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt 

per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 

motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till mer än 3,5 ton. 

- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 

motorfordon med en totalvikt per fordon som 

uppgår till mer än 3,5 ton. 

  

18 kap 4 § 

34.40 

34.40  - 25  C Anläggning för tillverkning och sammansättning 

per kalenderår av 

1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per 

fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 

2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per 

fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 3 §. 

  

- 34.4001  - 6  U Anläggning för tillverkning och sammansättning 

per kalenderår av  
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i MPF 
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AK 
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NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per 

fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller  

2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per 

fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

       Järnvägsutrustning och flygplan   

18 kap 5 § 

34.50 

34.50  - 36  C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 

2. tillverkning av flygplan, eller 

3. reparation av flygplan. 

  

       Maskinell metallbearbetning   

18 kap 6 § 

34.60 

34.60  - 90  A Anläggning där det förekommer maskinell me-

tallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta 

för endast montering) större än 100 000 

kvadratmeter. 

  

18 kap 7 § 

34.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.70-1 

 

 

34.70-2 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

50 

 

 

 B Anläggning där det förekommer maskinell metall-

bearbetning och där total tankvolym för skärväts-

kor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbet-

ningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 

6 §. 

 

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 

centralt system för vätskor som volymen i lösa 

behållare som är kopplade antingen till metallbear-

betningsmaskin eller till öppnade behållare som 

används för påfyllning av metallbearbetningsma-

skin. 

 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 75 kubikmeter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubik-

meter. 

  

18 kap 8 § 

34.80 

 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 

 C Anläggning där det förekommer maskinell me-

tallbearbetning och där total tankvolym för skär-

vätskor, processoljor och hydrauloljor i metall-

bearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikme-

ter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 

Anläggning där det förekommer maskinell me-

tallbearbetning och där total tankvolym för skär-

vätskor, processoljor och hydrauloljor i metall-

bearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikme-

ter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 

Ingen ändring i sak 
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34.80-1 

 

 

 

 

34.80-2 

 

 

 

34.80-3 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

12 

 

 

 

8 

 

 

 

anmälningspliktig enligt någon av beskrivning-

arna i 1–10 §§. Med total tankvolym avses det 

samma som i 7 § andra stycket. 

 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubik-

meter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikme-

ter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikme-

ter. 

anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 

10§. 

Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 

andra stycket. 

 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubik-

meter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikme-

ter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 

och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 

är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikme-

ter. 

- 34.8001  - 4  U Anläggning där det förekommer maskinell me-

tallbearbetning och där total tankvolym för skär-

vätskor, processoljor och hydrauloljor i metall-

bearbetningsmaskinerna är större än 200 liter 

men högst 1 kubikmeter.  

Med total tankvolym avses det samma som i 

34.70 andra stycket. 

Anläggning där det förekommer maskinell me-

tallbearbetning och där total tankvolym för skär-

vätskor, processoljor och hydrauloljor i metall-

bearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. 

Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 

andra stycket. 

 

Tagit bort nedre gränsen 

 

 

- 34.8002  - 2  U Anläggning där det förekommer maskinell me-

tallbearbetning och där total tankvolym för skär-

vätskor, processoljor och hydrauloljor i metall-

bearbetningsmaskinerna upp till 200 liter. 

Med total tankvolym avses det samma som i 

34.70 andra stycket. 

Struken Ingår i 34.8001 

- 34.8003  - 2  U Övriga mekaniska verkstäder med användande 

av bearbetningsvätskor (t.ex. skärvätska). 

Struken Ingår i 34.8001 

       Gas- och oljeplattformar   

18 kap 9 § 

35.10 

35.10  - 140  A Byggande av en plattform som är avsedd att 

användas vid utvinning av olja eller gas inom 

havsområden, om verksamheten inte prövas 

enligt 11 kap. miljöbalken. 

  

- 35.1001  - 70  U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om 

förläggning nära kusten för montering, utrust-

ning, ombyggnad, reparation, underhåll eller 
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liknande åtgärd. 

       
Skeppsvarv   

18 kap 10 § 

35.20 
35.20  - 8  C Skeppsvarv.   

- 35.2001  - 4  U Båtverkstad – där reparation av mindre skador på 

fritidsbåtar eller båtmotorer sker. 

  

- 35.2002  - 4  U Småbåtshamnar, marinor, spolplatser eller vinter-

förvaringsplatser där rengöring, slipning 

och/eller målning av båtbottnar förekommer. 

  

       FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖS-

NINGSMEDEL 

  

19 kap 1 §       

 

Med förbrukning avses i detta kapitel lösnings-

medelstillförseln minskad med den mängd som i 

tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för 

återanvändning där även återanvändning av lös-

ningsmedel som bränsle ingår men inte lös-

ningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall. 

 

19 kap 1 § 

2 § 

39.10-i 

39.10 39.10-i 6,7 75  B Anläggning för ytbehandling av material, före-

mål eller produkter med en förbrukning av orga-

niska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår 

till mer än 150 kilogram per timme eller 200 ton 

per kalenderår. Med förbrukning avses lös-

ningsmedelstillförseln minskad med den mängd 

som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns 

för återanvändning, där även återanvändning av 

lösningsmedel som bränsle ingår men inte lös-

ningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall. 

Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, 

avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 

rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbe-

handla material, föremål eller produkter, om 

förbrukningen av organiska lösningsmedel är 

mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 

ton per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

- 39.1001  - 8  U Anläggning för ytbehandling av material, före-

mål eller produkter med en förbrukning av orga-

niska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår 

till högst 150 kilogram per timme eller högst 200 

ton per kalenderår. 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 

andra stycket. 

 Tas bort.  

 

Omfattas av punkterna 

nedan 

19 kap 2 § 

3 § 

39.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-

kas 

1. med mer än 25 ton per kalenderår i 

a) rulloffset med heatsetfärg, 

b) djuptryck av publikationer, 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

1. mer än 5 ton halogenerade organiska lös-

ningsmedel, 

2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 

3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i till-

Lagt ihop 39.40 med 

denna. 

 

Tagit bort processpecifika 

uppräkningen i punkt 1. 
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39.20-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.15-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screen-

tryck, laminering eller lackering, 

d) ytrengöring, 

e) fordonslackering, 

f) bandlackering, 

g) beläggning av lindningstråd, 

h) beläggning av träytor, 

i) träimpregnering, 

j) läderbeläggning, 

k) skotillverkning, 

l) laminering av trä eller plast, 

m) limbeläggning, 

n) annan beläggning, 

o) omvandling av gummi, eller 

p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt 

fett eller raffinering av vegetabilisk olja, 

2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverk-

ning av farmaceutiska produkter, eller 

3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverk-

ning av lack, tryckfärg, lim eller andra belägg-

ningspreparat. 

Med förbrukning avses detsamma som i 1 § 

andra stycket. 

 

- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 

än 200 ton per kalenderår i  

a) rulloffset med heatsetfärg, 

b) djuptryck av publikationer, 

c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screen-

tryck, laminering eller lackering, 

d) ytrengöring, 

e) fordonslackering, 

f) bandlackering, 

g) beläggning av lindningstråd, 

h) beläggning av träytor, 

i) träimpregnering, 

j) läderbeläggning, 

k) skotillverkning, 

l) laminering av trä eller plast, 

m) limbeläggning, 

n) annan beläggning, 

verkning av farmaceutiska produkter, eller 

4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i 

tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 

beläggningspreparat. 

Vid tillämpningen av första stycket ska inte såd-

ana organiska lösningsmedel medräknas som 

omfattas av förordningen (2007:846) om fluore-

rade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 

eller av föreskrifter som har meddelats med stöd 

av den förordningen. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 §. 

Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller 

inte sjukhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsme-

del, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagt till ett undantag 
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39.20-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.20-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.15-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.15-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o) omvandling av gummi, eller 

p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt 

fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 

 - 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 

än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår i  

a) rulloffset med heatsetfärg, 

b) djuptryck av publikationer, 

c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screen-

tryck, laminering eller lackering, 

d) ytrengöring, 

e) fordonslackering, 

f) bandlackering, 

g) beläggning av lindningstråd, 

h) beläggning av träytor, 

i) träimpregnering, 

j) läderbeläggning, 

k) skotillverkning, 

l) laminering av trä eller plast, 

m) limbeläggning, 

n) annan beläggning, 

o) omvandling av gummi, eller 

p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt 

fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 

- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 

än 25 ton men högst 50 ton per kalenderår i 

a) rulloffset med heatsetfärg, 

b) djuptryck av publikationer, 

c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screen-

tryck, laminering eller lackering, 

d) ytrengöring, 

e) fordonslackering, 

f) bandlackering, 

g) beläggning av lindningstråd, 

h) beläggning av träytor, 

i) träimpregnering, 

j) läderbeläggning, 

k) skotillverkning, 

l) laminering av trä eller plast, 

m) limbeläggning, 

n) annan beläggning, 

o) omvandling av gummi, eller 

 

 

- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lös-

ningsmedel, 

- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton orga-

niska lösningsmedel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton orga-

niska lösningsmedel, 
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39.20-4 

 

 

39.20-5 

 

 

39.20-6 

 

 

39.20-7 

 

 

 

39.15-4 

 

 

39.15-5 

 

 

39.15-6 

 

 

 

 

39.15-7 

 

 

 

65 

 

 

55 

 

 

65 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt 

fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 

- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 

än 200 ton per kalenderår i tillverkning av far-

maceutiska produkter. 

- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 

än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår i 

tillverkning av farmaceutiska produkter. 

- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 

än 200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, 

tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 

- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 

än 100 ton men högst 200 ton per kalenderår i 

tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 

beläggningspreparat. 

 

- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 

tillverkning av farmaceutiska produkter 

 

- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 

lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska 

produkter 

- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 

tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 

beläggningspreparat. 

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska 

lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, 

lim eller andra beläggningspreparat. 

- 39.2001  - 20  U Anläggning där mindre än 25 ton organiska lös-

ningsmedel förbrukas per kalenderår i 

a) djuptryck av publikationer, 

b) bandlackering, eller 

c) träimpregnering. 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 

andra stycket. 

 Tas bort.  

 

Omfattas av punkterna 

nedan 

- 39.2002  - 30  U Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-

kas med högst 50 ton per kalenderår i tillverk-

ning av farmaceutiska produkter. 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 

andra stycket. 

 Tas bort.  

 

Omfattas av punkterna 

nedan 

- 39.2003  - 30  U Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-

kas med högst 100 ton per kalenderår i tillverk-

ning av lack, tryckfärg, lim eller andra belägg-

ningspreparat. 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 

andra stycket. 

 Tas bort.  

 

Omfattas av punkterna 

nedan 

19 kap 3 § 

4 § 

39.30 

39.30  - 10  C Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-

kas 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 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-

kas per kalenderår med 

1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 

innehåller någon kemisk produkt, som 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke-

mikalieinspektionen har klassificerats med risk-

fraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),  kan 

Begränsat antalet punkter 

(omfattar 3, 4, 5 och 8 i 

gamla beskrivningen) 

 

Övriga omfattas av 39.50 

 

Ingen ändring i sak för 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

innehåller någon kemisk produkt, som enligt 

föreskrifter om klassificering och märkning av 

kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 

har meddelat, är klassificerad eller uppfyller 

kriterierna för att klassificeras med riskfraserna 

”misstänks kunna ge cancer”, ”kan ge cancer”, 

”kan ge ärftliga genetiska skador”, ”kan ge can-

cer vid inandning”, ”kan ge nedsatt fortplant-

ningsförmåga” 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 1 § andra 

stycket. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska 

skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 

(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 

(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpack-

ning av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-

ras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 

kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”re-

produktionstoxicitet kategori 1B”, 

2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 

4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

dessa 
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- 39.3001  - 6  U Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-

kas per kalenderår med 

1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 

2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, 

flexografi, screentryck, laminering eller lacke-

ring, 

3. högst 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 

innehåller någon kemisk produkt, som enligt 

föreskrifter om klassificering och märkning av 

kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 

har meddelat, är klassificerad som ”misstänks 

kunna ge cancer”, "kan ge cancer", "kan ge ärft-

liga genetiska skador", "kan ge cancer vid inand-

ning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" 

eller "kan ge fosterskador", 

4. högst 2 ton i annan ytrengöring, 

5. högst 500 kilogram i fordonslackering, 

6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd, 

7. högst 15 ton i beläggning av träytor, 

8. högst 1 kilogram i kemtvätt, 

9. högst 10 ton i läderbeläggning, 

10. högst 5 ton i skotillverkning, 

11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast, 

12. högst 5 ton i limbeläggning, 

13. högst 5 ton i annan beläggning, 

14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller 

15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja 

eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabi-

lisk olja. 

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 

andra stycket. 

 Tas bort.  

 

Omfattas av punkterna 

nedan 

19 kap 5 § 

39.35 

 39.35 -  10 C 

 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-

kas per kalenderår med mer än 500 kilogram i 

lackering av vägfordon till följd av reparation, 

underhåll eller dekoration som sker utanför till-

verkningsanläggningar. 

Ny punkt som omfattar 

omlackering 

 

TF som 39.30 



      

Lagrum 
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VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 
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NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 4 § 39.40  - 55  B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

1. mer än 5 ton halogenerade organiska lös-

ningsmedel, eller 

2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. 

Med förbrukning avses detsamma som i 1 § 

andra stycket. Vid tillämpningen av första styck-

et ska inte sådana organiska lösningsmedel med-

räknas som omfattas av förordningen (2007:846) 

om fluorerade växthusgaser och ozonnedbry-

tande ämnen eller av föreskrifter som meddelats 

med stöd av den förordningen. 

Tillståndsplikten enligt första stycket gäller inte 

om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 

eller 2 §.  

Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller 

inte sjukhus. 

Struken Ingår i 39.15 

19 kap 5 § 

6 § 

39.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.50-1 

 

39.50-2 

 

 

39.50-3 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

20 

 

 

12 

 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

1. mer än 1 ton halogenerade organiska lös-

ningsmedel, eller 

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

Med förbrukning avses detsamma som 1 § andra 

stycket. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3 

eller 4 §. 

 

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lös-

ningsmedel förbrukas per kalenderår. 

- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton 

organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-

derår. 

- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton 

organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-

derår. 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

1. mer än 1 ton halogenerade organiska lös-

ningsmedel, eller 

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 

eller 4 §. 

 

 

 

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lös-

ningsmedel förbrukas per kalenderår. 

- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton 

organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-

derår. 

- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton 

organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-

derår. 

Ingen ändring i sak 

- 39.5001  - 8  U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

högst 1 ton halogenerade organiska lösningsme-

del. Med förbrukning avses detsamma som i 

39.10 andra stycket. 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

högst 1 ton halogenerade organiska lösningsme-

del 

Ingen ändring i sak 
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VK 

AK 

NY 
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NY 
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NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

- 39.5002  - 8  U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 

än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösnings-

medel. Med förbrukning avses detsamma som i 

39.10 andra stycket. 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 

än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösnings-

medel. 

Ingen ändring i sak 

- 39.5003  - 6 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 

än 0,5 ton men högst 2,5 ton organiska lös-

ningsmedel. Med förbrukning avses detsamma 

som i 39.10 andra stycket. 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 

än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lös-

ningsmedel. 

Ingen ändring i sak 

- 39.5004  - 2 8 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

högst 500 kg organiska lösningsmedel. Med 

förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra 

stycket. 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

högst 500 kg organiska lösningsmedel. 

Ingen ändring i sak 

       HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER  

  

20 kap 1 § 

39.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.60-1 

 

 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 B Anläggning för lagring eller annan hantering av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-

dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 

gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 

av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle 

eller hantering av mer än 500 000 ton per kalen-

derår, 

2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrif-

ter om klassificering och märkning av kemiska 

produkter som Kemikalieinspektionen har med-

delat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna 

för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 

faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frä-

tande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”re-

produktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i 

anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton 

per kalenderår, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 

2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 

ton vid ett och samma tillfälle. 

 

- Anläggning för lagring eller annan hantering av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-

dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 

gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 

Anläggning för lagring eller annan hantering av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-

dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 

gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 

av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle 

eller hantering av mer än 500 000 ton per kalen-

derår, 

2. andra kemiska produkter, om lagringen eller 

hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per ka-

lenderår och produkterna 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke-

mikalieinspektionen har klassificerats med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 

giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkal-

lande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 

”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpack-

ning av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-

ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 

”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-

Utvecklat skrivningen i 

punkt 2. 

 

Skrivit om underpunkter-

na lite för att korta texten 

 

Ingen ändring i sak 
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39.60-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle 

eller hantering av mer än 5 000 000 ton per ka-

lenderår, 

2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrif-

ter om klassificering och märkning av kemiska 

produkter som Kemikalieinspektionen har med-

delat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna 

för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 

faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frä-

tande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”re-

produktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i 

anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett 

och samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 

ton per kalenderår, eller  

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 

2, om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 

ton vid ett och samma tillfälle. 

 

- Anläggning för lagring eller annan hantering av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-

dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 

gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 

av mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton 

vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer 

än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per 

kalenderår, 

2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrif-

ter om klassificering och märkning av kemiska 

produkter som Kemikalieinspektionen har med-

delat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna 

för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 

faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frä-

tande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”re-

produktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i 

anläggningen lagras mer än 25 000 ton men 

högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 

hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 

ton per kalenderår, eller  

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 

2, om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 

ton men högst 2 000 000 ton vid ett och samma 

gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-

ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-

pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 

kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 

”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-

tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könscel-

ler kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kate-

gori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reprodukt-

ionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kate-

gori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 

2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 

ton vid ett och samma tillfälle. 

 

- Anläggning för lagring eller annan hantering 

enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 

lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma 

tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton 

per kalenderår, 

enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 

än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 

hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller  

enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 

än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

 

- Anläggning för lagring eller annan hantering 

enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 

lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 

000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering 

av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 

ton per kalenderår, 

enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 

än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton 
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39.60-3 

 

 

 

20 

 

 

tillfälle. 
 

- Anläggning för lagring eller annan hantering av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-

dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 

gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 

av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid 

ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 

500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kalen-

derår, 

2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrif-

ter om klassificering och märkning av kemiska 

produkter som Kemikalieinspektionen har med-

delat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna 

för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 

faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frä-

tande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”re-

produktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i 

anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst 

25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hante-

ras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per 

kalenderår, eller  

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 

2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 

ton men högst 1 000 000 ton vid ett och samma 

tillfälle. 

men högst 500 000 ton per kalenderår, eller  

enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 

än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett 

och samma tillfälle. 

 

- Anläggning för lagring eller annan hantering 

enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 

lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 

ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av 

mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per 

kalenderår, 

enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 

än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och 

samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton 

men högst 250 000 ton per kalenderår, eller  

enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 

än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett 

och samma tillfälle. 

 

 

20 kap 2 § 

39.70 

39.70  - 10  C Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-

dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 

gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 

ton vid ett och samma tillfälle, 

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 

a) någon produkt, enligt föreskrifter om klassifi-

cering och märkning av kemiska produkter som 

Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassifi-

cerad eller uppfyller kriterierna för att klassifice-

ras med de riskfraser som ingår i faroklasserna 

”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancer-

framkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstox-

isk” eller ”miljöfarlig”, och  

b) det är fråga om en verksamhet för energipro-

Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-

dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 

gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 

ton vid ett och samma tillfälle, 

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 

anläggningen avser verksamhet för energipro-

duktion eller kemisk industri och har kapacitet 

för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma 

tillfälle och 

a) någon produkt enligt föreskrifter som har 

meddelats av Kemikalieinspektionen har klassi-

ficerats med de riskfraser som ingår i faroklas-

serna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”can-

cerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktions-

Utvecklat skrivningen i 

punkt 2. 

 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

duktion eller kemisk industri och anläggningen 

har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett 

och samma tillfälle, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 

2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 

ton vid ett och samma tillfälle. 

toxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  

272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifice-

ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 

”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-

gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-

ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-

pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 

kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 

”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-

tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage-

nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstox-

icitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kate-

gori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat-

tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vat-

tenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vat-

tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vat-

tenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 

ozonskiktet”, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 

2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 

ton vid ett och samma tillfälle. 
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- 39.7001  - 4  U Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-

dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 

gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 

ton vid ett och samma tillfälle, 

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 

a) någon produkt enligt föreskrifter om klassifi-

cering och märkning av kemiska produkter som 

Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassifi-

cerad eller uppfyller kriterierna för att klassifice-

ras med de riskfraser som ingår i faroklasserna 

"mycket giftig", "giftig", "frätande", ”cancer-

framkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstox-

isk” eller ”miljöfarlig”, och 

b) det är fråga om en verksamhet för energipro-

duktion eller kemisk industri och anläggningen 

har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett 

och samma tillfälle, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 

2 om det i anläggningen lagras mindre än 50 000 

ton vid ett och samma tillfälle. 

Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-

dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 

gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 

ton vid ett och samma tillfälle, 

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 

anläggningen avser verksamhet för energipro-

duktion eller kemisk industri och har kapacitet 

för lagring av högst 1 ton vid ett och samma 

tillfälle och 

a) någon produkt enligt föreskrifter som har 

meddelats av Kemikalieinspektionen har klassi-

ficerats med de riskfraser som ingår i faroklas-

serna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”can-

cerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktions-

toxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  

272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifice-

ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 

”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-

gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-

ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-

pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 

kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 

”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-

tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage-

nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstox-

icitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kate-

gori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat-

tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vat-

tenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vat-

tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vat-

tenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 

ozonskiktet”, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 

2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton 

vid ett och samma tillfälle. 

Utvecklat skrivningen i 

punkt 2. 
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20 kap 3 § 

39.80 

39.80  - 15  B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 

normalkubikmeter naturgas per kalenderår, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §. 

Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 

normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

Ingen ändring i sak 

- 39.8001  - 2 T U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner 

normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 

  

20 kap 4 § 

39.90 

39.90  - 6  C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, 

torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 

kalenderår. 

  

- 39.9001  - 2 T U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, 

torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 

kalenderår. 

  

       GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNS-

LEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

  

21 kap 1 §       

 

Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel 

detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfalls-

förordningen (2011:927). 

 

        Anaerob biologisk behandling  

21 kap 2 § 

40.01 

 40.01 -  35 B 

 

Anläggning som genom anaerob biologisk be-

handling av stallgödsel, grödor eller annat biolo-

giskt material producerar mer än 3 000 megawat-

timmar biogas per kalenderår.  

Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är 

avfall och även om det material som inte är stall-

gödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall 

per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

Brutit ut detta ur gamla 

40.10 

 

Ändrad enhet och nivå 

 

Tagit samma TF som 

gamla 40.10 

21 kap 3 § 

40.02 

 40.02 -  15 C 

 

Anläggning som genom anaerob biologisk be-

handling av stallgödsel, grödor eller annat biolo-

giskt material producerar biogas. 

Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln 

är avfall och även om det material som inte är 

stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt 

avfall per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 2 §. 

 

 

 

Brutit ut detta ur gamla 

40.20 

 

Ändrad enhet och nivå 

 

Tagit samma TF som 

gamla 40.20 
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Gas- och vätskeformiga bränslen 

Framställning av gas- och vätskeformiga 

bränslen 

 

21 kap 1 § 

4 § 

40.05-i 

40.05 40.05-i 1.4b 55  B Anläggning för överföring av bränslen till gas- 

eller vätskeform med en total installerad tillförd 

effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamhet-

en inte är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 §. 

Anläggning för förgasning eller förvätskning av 

andra bränslen än kol där anläggningen har en 

kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bräns-

leeffekt eller mer. 

Ingen ändring i sak 

21 kap 2 § 

5 § 

40.15 

40.10 40.15 - 35  B Anläggning för framställning av mer än 150 000 

kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  

1 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §. 

Anläggning för att uppgradera eller för att på 

annat sätt än genom anaerob biologisk behand-

ling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas 

eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 

§. 

Brutit ut anaerob behand-

ling till en ny punkt, 40.01 

 

Ändrad enhet 

21 kap 3 § 

6 § 

40.20 

40.20  - 15  C Anläggning för framställning av gasformigt 

bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig 

enligt 1 eller 2 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §. 

Anläggning för att uppgradera eller för att på 

annat sätt än genom anaerob biologisk behand-

ling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas 

eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

Brutit ut anaerob behand-

ling till en ny punkt, 40.02 

 

Ändrad enhet 

       
Kärnkraft   

21 kap 4 § 

7 § 

40.30 

40.30  -   A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.   

       Förbränning   

21 kap 5 § 

8 § 

40.40-i 

 

 

 

40.40-1 

 

40.40-2 

 

 

 

40.40-i1 

 

40.40-i2 

1,1  

 

 

100 

 

40 

 A Anläggning för förbränning med en total installe-

rad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 

 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 

megawatt. 

- Gasturbin. 

  

21 kap 6 § 

9 § 

40.50-i 

 

 

 

 

40.50-1 

 

40.50-2 

 

 

 

 

40.50-i1 

 

40.50-i2 

1,1  

 

 

 

65 

 

40 

 B Anläggning för förbränning med en total installe-

rad tillförd effekt av 50 megawatt eller mer, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 §. 

 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 

megawatt men högst 300 megawatt. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 

megawatt men högst 100 megawatt. 

Anläggning för förbränning med en total installe-

rad tillförd effekt av minst 50 megawatt men 

högst 300 megawatt. 

 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 

megawatt men högst 300 megawatt. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 

megawatt men högst 100 megawatt. 

Ingen ändring i sak 

21 kap 7 § 

10 § 

40.51 

40.51  - 35  B Anläggning för förbränning med en total installe-

rad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 

Anläggning för förbränning med en total installe-

rad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men 

mindre än 50 megawatt. 

Ingen ändring i sak 
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eller 6 §. 

21 kap 8 § 

11 § 

40.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.60-1 

 

 

 

40.60-2 

 

 

 

40.60-3 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

 

 

10 

 C Anläggning för förbränning med en total installe-

rad tillförd effekt av 

1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle an-

vänds än enbart eldningsolja eller bränslegas, 

eller 

2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle 

används än eldningsolja eller bränslegas. 

Anmälningsplikten gäller inte 

1. stationär förbränningsmotor avsedd endast 

som reservaggregat vid elavbrott, eller 

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 5, 6, 7 eller 9 §. 

 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 

megawatt men högst 20 megawatt, om annat 

bränsle används än enbart eldningsolja eller 

bränslegas. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 

kilowatt men högst 5 megawatt, om annat 

bränsle används än enbart eldningsolja eller 

bränslegas. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 

megawatt men högst 20 megawatt, om inget 

annat bränsle än eldningsolja eller bränslegas 

används. 

Anläggning för förbränning med en total installe-

rad tillförd effekt av 

1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 

om annat bränsle används än enbart fossil eld-

ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 

2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 

om inget annat bränsle används än fossil eld-

ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en 

stationär förbränningsmotor avsedd endast som 

reservaggregat vid elavbrott. 

 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 

megawatt men högst 20 megawatt, om annat 

bränsle används än enbart fossil eldningsolja 

eller biogen eller fossil bränslegas. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 

kilowatt men högst 5 megawatt, om annat 

bränsle används än enbart fossil eldningsolja 

eller biogen eller fossil bränslegas. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 

megawatt men högst 20 megawatt, om inget 

annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen 

eller fossil bränslegas. 

Ingen ändring i sak 

- 40.6001  - 4  U Anläggning för förgasning med en total installe-

rad tillförd effekt av högst 10 megawatt.  

Anläggning för förbränning med en total installe-

rad tillförd effekt av 

1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används 

än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller 

fossil bränslegas, eller 

2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle 

används än fossil eldningsolja eller biogen eller 

fossil bränslegas. 

 

Skrivit om för att följa 

punkterna ovan 

 

 

21 kap 9 § 

12 § 

40.70 

40.70  - 25  C Gasturbinanläggning med en total installerad 

tillförd effekt av högst 20 megawatt. 
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       Vindkraft   

21 kap 10 § 

13 § 

40.90 

40.90  - 8  B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står tillsam-

mans (gruppstation), om vart och ett av vind-

kraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 

meter, 

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 150 meter och står tillsammans med en 

sådan gruppstation som avses i 1, eller 

3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 150 meter och står tillsammans med ett 

annat sådant vindkraftverk, om verksamheten 

påbörjas efter att verksamheten med det andra 

vindkraftverket påbörjades. 

  

21 kap 11 § 

14 § 

40.95 

40.95  - 6  B Verksamhet med 

1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsam-

mans (gruppstation), om vart och ett av vind-

kraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 

meter, 

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 120 meter och står tillsammans med en 

sådan gruppstation som avses i 1, eller 

3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett 

inklusive rotorblad är högre än 120 meter och 

står tillsammans med så många andra sådana 

vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt 

består av minst sju vindkraftverk, om verksam-

heten påbörjas efter det att verksamheten eller 

verksamheterna med de andra vindkraftverken 

påbörjades. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 10 §. 

Verksamhet med 

1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsam-

mans (gruppstation), om vart och ett av vind-

kraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 

meter, 

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 120 meter och står tillsammans med en 

sådan gruppstation som avses i 1, eller 

3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett 

inklusive rotorblad är högre än 120 meter och 

står tillsammans med så många andra sådana 

vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt 

består av minst sju vindkraftverk, om verksam-

heten påbörjas efter det att verksamheten eller 

verksamheterna med de andra vindkraftverken 

påbörjades. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 §. 

Ingen ändring i sak 

21 kap 12 § 

15 § 

40.100 

40.100  - 4  C Verksamhet med 

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 50 meter, 

2. två eller fler vindkraftverk som står tillsam-

mans (gruppstation), eller 

3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 

Verksamhet med 

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 

högre än 50 meter, 

2. två eller fler vindkraftverk som står tillsam-

mans (gruppstation), eller 

3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 

Ingen ändring i sak 
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annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 

efter det att verksamheten med det andra vind-

kraftverket påbörjades. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 10 eller 11 §. 

annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 

efter det att verksamheten med det andra vind-

kraftverket påbörjades. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- 40.10001  - T  U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive 

rotorblad är lägre än 50 meter. 

  

       
Värme- och kylanläggningar   

21 kap 13 § 

16 § 

40.110 

40.110  - 15  C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller 

tillförsel av värmeenergi från mark, vattenom-

råde, grundvatten eller avloppsvatten för en utta-

gen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 

Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillför-

sel genom vattentäkt. 

  

21 kap 14 § 

17 § 

40.120 

40.120  - 6  C Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-

område eller i grundvatten för en tillförd energi-

mängd av mer än 3 000 megawattimmar. 

  

- 40.12001  - 4  U Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-

område eller i grundvatten för en tillförd energi-

mängd av högst 3 000 megawattimmar. 

  

       VATTENFÖRSÖRJNING   

- 41.9001  - 12  U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 per-

soner, eller utan kemsteg för mer än 50 000 per-

soner. 

  

- 41.9002  - 8  U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 perso-

ner men högst 25 000 personer, eller utan 

kemsteg för mer än 5 000 personer men högst  

50 000 personer. 

  

- 41.9003  - 4  U Vattenverk för högst 5 000 personer.   

       
AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER   

22 kap 1 § 

45.10 

45.10  -   A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller 

annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, 

från det att reaktorn stängs av till dess att reak-

torn efter avställningsdrift, servicedrift och riv-

ning har upphört genom att allt kärnbränsle och 

annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt 

har avlägsnats från anläggningsplatsen. 

  

       
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELS-   
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HANTERING 

23 kap 1 § 

50.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.10-1 

 

 

 

 

 

 

50.10-2 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 C Anläggning för tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 

eller 

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 

kalenderår. 

 

- Tvättning av 

1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalen-

derår, eller 

4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per 

kalenderår. 

- Tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 

eller 

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 

kalenderår. 

  

- 50.1001  - 8  U Anläggning för tvättning av 

1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 

2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan 

per kalenderår, 

3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok 

per kalenderår, eller 

4. fler än 250 andra motordrivna fordon per ka-

lenderår. 

  

- 50.1002  - 4  U Anläggning för tvättning av 

1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalen-

derår. 

  

- 50.1003  - T  U Anläggning för tvättning av 

1. högst 250 personbilar per kalenderår, 

2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalen-

derår. 
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23 kap 2 § 

50.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.20-1 

 

50.20-2 

 

50.20-3 

 

 

50.20-4 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

6 

 

8 

 

 

8 

 C Anläggning där det per kalenderår hanteras 

1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motor-

bränsle, eller 

2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd 

som motorbränsle. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 

kap. 1, 2 eller 3 §. 

 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 5 miljon normalkubikmeter gas avsett som 

motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 

motorbränsle. 

  

- 50.2001  - 4  U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 

1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för 

försäljning. 

  

- 50.2002  - 4  U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 

1 miljon normalkubikmeter gas avsett som mo-

torbränsle för försäljning. 

  

- 50.2003  - 5  U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.   

- 50.2004  - 3  U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.   

- 50.2005  - 2 3 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 

400 platser för motorfordon. 

  

       HAMNAR OCH FLYGPLATSER    

       
Hamnar   

24 kap 1 § 

63.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 

en bruttodräktighet på mer än 1 350. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. hamn för Försvarsmakten, eller 

2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 

per kalenderår. 

 

Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 

en bruttodräktighet på mer än 1 350. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. hamn för Försvarsmakten, eller 

2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 

per kalenderår. 
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63.10-1 

 

63.10-2 

 

63.10-3 

 

63.10-4 

63.10-5 

 160 

 

100 

 

60 

 

20 

15 

 

160 

100 

60 

30 

20 

15 

- Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per 

kalenderår 

- Allmän hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per 

kalenderår 

- Allmän hamn med 50 – 2 000 anlöp per kalen-

derår 

- Allmän hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 

- Allmän hamn med högst 10 anlöp per kalen-

derår 

- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 

- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 

- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 

- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 

- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 

- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

-  63.1001 -  5 U  Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 

en bruttodräktighet på högst 1 350. 

Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 

 

Ny punkt för att fånga upp 

hamnar med mindre far-

tyg 

24 kap 2 § 

63.20 

63.20  - 15  C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 

Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

  

- 63.2001  - 6  U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 

50 fritidsbåtar eller liknande  

  

- 63.2002  - T  U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50 

fritidsbåtar eller liknande 

  

       Flygplatser   

24 kap 3§ 

63.30 

 

 

 

 

 

63.30-1 

63.30-2 

 

63.30-3 

 

63.30-4 

 -  

 

 

 

 

140 

80 

 

60 

 

30 

 A Civil flygplats med en instrumentbana som är 

längre än 1 200 meter. 

Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är 

tillståndspliktig enligt 4 §. 

 

- Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 

- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 

landningar per kalenderår. 

- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 

landningar per kalenderår. 

- Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

  

24 kap 4 § 

63.40 

63.40  - 45  B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra-

struktur för militär flygverksamhet, om instru-

mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 

flygplatsen är längre än 1 200 meter. 

  

- 63.4001  - 8  U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra-

struktur för militär flygverksamhet, om instru-

mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 

flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 
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24 kap 5 § 

63.50 

63.50  - 8  C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 

500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 

tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 

  

- 63.5001  - 6  U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 

500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

 

  

       
Annan trafikinfrastruktur   

- 63.10001  - T  U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 

med statlig väghållare. 

  

- 63.10002  - 12  U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 

med kommunal väghållare.  

  

- 63.10003  - T  U Väganläggning i drift upplåten med enskild väg-

hållare. 

  

- 63.10004  - T  U Långtidsparkering med mer än 2000 platser.   

- 63.10005  - T  U Långtidsparkering med mer än 500 platser.   

- 63.10101  - T  U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik 

med en sammanlagd spårlängd över 80 kilome-

ter. 

  

- 63.10102  - T  U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik 

eller nationell person och/eller godstrafik med en 

sammanlagd spårlängd över 30 kilometer. 

  

- 63.10103  - 10  U Övriga spåranläggningar, t.ex. pendeltågsdepå.   

       
LABORATORIER   

25 kap 1 § 

73.10 

73.10  - 15  C Kemiska eller biologiska laboratorier med en 

total golvyta som är större än 5 000 kvadratme-

ter. 

Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 

1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt någon annan bestäm-

melse i denna förordning, 

2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 

kap. miljöbalken, eller 

3. ingår i utbildningslokaler som är anmälnings-

pliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

  

- 73.1001  - 8  U Kemiska eller biologiska laboratorier med en 

total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter. 

 Tas bort 
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- 73.1002 73.1001 - 15  U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbild-

ning med en total golvyta som är större än 5 000 

kvadratmeter. 

 Ändrad kod för att punk-

ten innan tas bort 

- 73.1003 73.1002 - 8  U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbild-

ning med en total golvyta som är högst 5 000 

kvadratmeter. 

Kemiska eller biologiska laboratorier med en 

total golvyta som är större än 20 kvadratmeter 

men högst 5 000 kvadratmeter. 

Eftersom det är samma 

TF på 73.1001 och 

73.1003 räcker det med en 

punkt. Det finns inget 

behov att dela upp de 

under 5000 kvadratmeter 

beroende på om det är 

utbildning eller inte. 

 

Denna punkt motsvarar 

gamla 73.1001 och 

73.1003 

-  73.1003 -  T U  Kemiska eller biologiska laboratorier med en 

total golvyta som är högst 20 kvadratmeter. 

Ny punkt som omfattar de 

minsta utifrån förändring i 

73.1001 och 73.1003 

       TANKRENGÖRING   

26 kap 1 § 

74.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar 

eller fat som i annan verksamhet än den egna 

används för förvaring eller transport av kemiska 

produkter och där någon kemisk produkt, enligt 

föreskrifter om klassificering och märkning av 

kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 

har meddelat, är klassificerad eller uppfyller 

kriterierna för att klassificeras med de riskfraser 

som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”gif-

tig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”muta-

gen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar 

eller fat som i annan verksamhet än den egna 

används för förvaring eller transport av kemiska 

produkter och där någon kemisk produkt, 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke-

mikalieinspektionen har klassificerats med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 

giftig”, ”giftig”, 

”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpack-

ning av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna 

för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 

kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 

enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organ-

Viss ändring i texten 
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74.10-1 

 

 

 

74.10-2 
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 

annan verksamhet än den egna används för för-

varing eller transport av mer än 500 kubikmeter 

per kalenderår. 

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 

annan verksamhet än den egna används för för-

varing eller transport av högst 500 kubikmeter 

per kalenderår. 

toxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frä-

tande för huden kategori 1A”, ”frätande för hu-

den kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 

1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”canceroge-

nitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”muta-

genitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet 

kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 

1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt 

för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 

ozonskiktet”. 

 

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 

annan verksamhet än den egna används för för-

varing eller transport av mer än 500 kubikmeter 

per kalenderår. 

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 

annan verksamhet än den egna används för för-

varing eller transport av högst 500 kubikmeter 

per kalenderår. 

26 kap 2 § 

74.20 

74.20  - 12  C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar 

eller fat som används för förvaring eller för 

transport av kemiska produkter. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 1 §. 

 

  

       
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD   

27 kap 1 § 

85.10 

85.10  - 25  C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.   

- 85.1001  - 12  U Sjukhus med högst 200 vårdplatser.   

27 kap 2 § 

85.20 

85.20  - 10  C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, 

om etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

  

- 85.3001  - 2 T U Tandläkarmottagning.   

-  85.4001 -  T U  Djursjukhus och liknande. Ny punkt 
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       RENING AV AVLOPPSVATTEN   

28 kap 1 § 

90.10  

 

 

 

 

 

90.10-1 

 

 

90.10-2 

 

 

 

 

90.10-3 

 

 -  

 

 

 

 

80 

 

 

60 

 

 

 

 

40 

 

 B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 

fler än 2 000 personer eller som tar emot av-

loppsvatten med en föroreningsmängd som mot-

svarar mer än 2 000 personekvivalenter.  

 

- Anslutning av fler än 100 000 personer eller 

mottagande av en föroreningsmängd som mots-

varar mer än 100 000 personekvivalenter. 

- Anslutning av fler än 20 000 personer men 

högst 100 000 personer eller mottagande av en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 

personekvivalenter men högst 100 000 perso-

nekvivalenter. 

- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 

20 000 personer eller mottagande av en förore-

ningsmängd som motsvarar mer än 2 000 perso-

nekvivalenter men högst 20 000 personekviva-

lenter. 

Avloppsreningsanläggning som omfattas av 

lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 

som tar emot avloppsvatten med en förorenings-

mängd som motsvarar mer än 2 000 personekvi-

valenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som mots-

varar mer än 100 000 personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som mots-

varar mer än 20 000 personekvivalenter men 

högst 100 000 personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som mots-

varar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 

20 000 personekvivalenter. 

Viss ändring av texten 

 

 

28 kap 2 § 

90.11 

 

  

 

 

 

 

90.11-1 

90.11-2 

 

90.11-3 

- 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

80 

60 

 

40 

 

B 

 

Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 

2 000 personer eller fler. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

 

- Anslutning av fler än 100 000. 

- Anslutning av fler än 20 000 personer men 

högst 100 000 personer. 

- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 

20 000 personer. 

Underpunkter och TF från 

90.10 

28 kap 3 § 

90.15-i 

 90.15-i 6.11  60 B 

 

Avloppsreningsanläggning som tar emot av-

loppsvatten från en eller flera sådana anlägg-

ningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläpps-

förordningen (2013:250). 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

Motsvarar dagens 90.25 

 

Tagit mellan- TF från 

90.25 

 

28 kap 2 § 

4 § 

90.16 

 

 

 

 

90.20-1 

 

 

 

 

90.16-1 

-  

 

 

 

20 

 C Avloppsreningsanläggning som är dimension-

erad för mer än 200 personekvivalenter, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §. 

 

- Dimensionerad för mer än 500 personekviva-

Avloppsreningsanläggning som tar emot av-

loppsvatten med en föroreningsmängd som mot-

svarar mer än 200 men högst 2 000 personekvi-

valenter. 

-mottagande av en föroreningsmängd som mots-

Viss ändring av texten 
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90.20-2 

 

90.16-2 

 

12 

lenter. 

- Dimensionerad för mer än 200 personekviva-

lenter men högst 500 personekvivalenter. 

varar mer än 500 personekvivalenter men högst 

2000 personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som mots-

varar mer än 200 personekvivalenter men högst 

500 personekvivalenter. 

- 90.2001  - 10  U Avloppsreningsanläggning som är dimension-

erad för mer än 100 personekvivalenter men 

högst 200 personekvivalenter. 

Avloppsreningsanläggning som tar emot av-

loppsvatten med en föroreningsmängd som mot-

svarar mer än 100 men högst 200 personekviva-

lenter. 

 

Viss ändring av texten 

 

- 90.2002  - 8  U Avloppsreningsanläggning som är dimension-

erad för mer än 25 personekvivalenter men högst 

100 personekvivalenter. 

Avloppsreningsanläggning som tar emot av-

loppsvatten med en föroreningsmängd som mot-

svarar mer än 25 men högst 100 personekviva-

lenter. 

 

Viss ändring av texten 

 

- 90.2003  -  10 U Kommunalt spillvattennät inklusive pumpstat-

ioner. 

  

- 90.2004  -  3 U Anläggning för rening av dagvatten   
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28 kap 3§ 

90.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.25-1 

 

 

90.25-2 

 

 

90.25-3 

 6,11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

60 
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 B Avloppsreningsanläggning som tar emot av-

loppsvatten från en eller flera sådana anlägg-

ningar som avses i 2 kap. 1 §, 4 kap. 12 eller 16 

§, 5 kap. 1, 4, 10, 18, 19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6 

kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap. 1 

eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §, 12 kap. 1, 2, 3, 5 

eller 14 §, 14 kap. 1, 5, 8, 10 eller 14 §, 15 kap. 

1, 3, 6, 9, 10, 13 eller 14 §, 16 kap. 1 §, 17 kap. 4 

§, 19 kap. 1 §, 21 kap. 1, 5 eller 6 §, 28 kap. 3 § 

eller 29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 

38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § men som drivs av en 

annan verksamhetsutövare. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 

§ eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

- Mottagande av avloppsvatten från mer än tio 

sådana anläggningar som drivs av en eller flera 

andra verksamhetsutövare. 

- Mottagande av avloppsvatten från mer än en 

men högst tio sådana anläggningar som drivs av 

en eller flera andra verksamhetsutövare. 

- Mottagande av avloppsvatten från en sådan 

anläggning som drivs av en annan verksamhets-

utövare. 

 

 

struken Motsvarar 90.15-i 

       
AVFALL   

       
 Ordförklaringar 

 

29 kap 1 §       

 

Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 

återanvändning, materialåtervinna avfall, bort-

skaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses 

i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbal-

ken. 

 

29 kap 2 §       

 

Med farligt avfall och deponering avses i detta 

kapitel detsamma som i avfallsförordningen 

(2011:927). 

 

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

ring av avfall. 

29 kap 4 §       

 

Med förbränningsanläggning och samförbrän-

ningsanläggning avses i detta kapitel detsamma 

som i förordningen (2013:253) om förbränning 

av avfall. 

 

       
Mellanlagring Lagring som en del av att samla in avfall  

29 kap 1 § 

48 § 

90.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.30-1 

 

 

 

90.30-2 

 

 

 

 

 

90.30-3 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
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 B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än 

farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid 

något enskilt tillfälle utgörs av 

1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för 

byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen 

inte är tillståndspliktig enligt 1. 

Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lag-

ring av avfall under längre tid än ett år innan det 

bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller 

behandlas. 

 

- 1. Mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen 

inte är tillståndspliktig enligt 1. 

- 1. Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton 

avfall som inte är avsett för byggnads- eller an-

läggningsändamål, eller 

2. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton 

avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig 

enligt 1. 

- 1. Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton 

avfall som inte är avsett för byggnads- eller an-

läggningsändamål, eller  

2. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton 

avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig 

enligt 1. 

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 

samla in det, om mängden avfall vid något till-

fälle är 

1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i 

andra fall. 

 

 

 

 

 

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas 

för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 100 000 ton i andra fall. 

 

-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton 

och avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i 

andra fall. 

 

-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och 

avfallet ska användas för byggnads- eller anlägg-

ningsändamål, eller 

2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i 

andra fall. 

 

Ingen ändring i sak 

29 kap 2 § 

49 § 

90.40 

90.40  - 10  C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än 

farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid 

något enskilt tillfälle är större än 10 ton. 

Anmälningsplikten gäller inte 

1. anläggning för lagring av avfall under längre 

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 

samla in det, om mängden avfall vid något till-

fälle är 

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfal-

let ska användas för byggnads- eller anlägg-

Ingen ändring i sak 
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tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år 

innan det återvinns eller behandlas, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt  

1 §. 

ningsändamål, eller 

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 

icke-farligt avfall i andra fall. 

- 90.4001  - 2 3 U Anläggning för mellanlagring av annat avfall än 

farligt avfall om den totala avfallsmängden vid 

något enskilt tillfälle är högst 10 ton. 

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 

samla in det, om mängden avfall vid något till-

fälle är högst 10 ton. 

Ingen ändring i sak 

-  90.4002 -  T U 

 

Återvinningsplatser för producentavfall (för-

packningar) avsedda för allmänheten 

Dessa ingår egentligen i 

punkten ovan men ef-

tersom de är många finns 

ett behov att kunna sär-

skilja dem enkelt genom 

koden 

29 kap 3 § 90.45  5,5 40  B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, 

om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till 

mer än totalt 50 ton farligt avfall. 

Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lag-

ring av farligt avfall under längre tid än ett år 

innan det bortskaffas eller tre år innan det åter-

vinns eller behandlas. 

struken Motsvarar nya punkten 

90.408-i och omfattar 

bara lagring i avvaktan på 

återvinning eller bortskaf-

fande. Övrig lagring går 

in i punkt 90.50 

29 kap 4 § 

50 § 

90.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.50-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.50-1 

 

 

90.50-2 

 

 

-  
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B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, 

om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till 

1. mer än 5 ton oljeavfall, 

2. mer än 30 ton blybatterier, 

3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska 

produkter, 

4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 

5. mer än 1 ton annat farligt avfall. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. anläggning för lagring av farligt avfall under 

längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre 

år innan det återvinns eller behandlas, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt  

3 §. 

 

 

 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 

uppgår till  

5. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt 

Lagring av farligt avfall som en del av att samla 

in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 

2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller 

elektroniska produkter, 

4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 

5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna for-

don, eller 

6. mer än 1 ton i andra fall. 

 

 

 

 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är 

mer än 50 ton 

 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 

uppgår till  

6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt 

Lagt till en punkt. 

 

Eftersom 90.45 tagits bort 

har även den högsta nivån 

försvunnit i denna punkt. 

 

Lagt till en underpunkt 

som omfattar lagring över 

50 ton med TF från punkt 

90.45 
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90.50-2 

 

 

 

 

 

90.50-3 

 

 

 

 

 

90.50-4 

 

 

90.50-3 

 

 

 

 

 

90.50-4 

 

 

 

 

 

90.50-5 
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avfall. 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 

uppgår till  

1. mer än 25 ton men högst 50 ton oljeavfall, 

eller 

5. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt 

avfall. 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 

uppgår till 

1. mer än 15 ton men högst 25 ton oljeavfall, 

eller 

5. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt 

avfall. 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 

uppgår till 

1. mer än 5 ton men högst 15 ton oljeavfall,  

2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  

4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat 

trä, eller  

5. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt 

avfall. 

avfall. 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 

uppgår till  

1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 

6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt 

avfall. 

 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 

uppgår till 

1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 

6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt 

avfall. 

 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 

uppgår till 

1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  

2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  

4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat 

trä, eller  

6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt 

avfall. 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

29 kap 5 § 

51 § 

90.60 

90.60  - 6  C Anläggning för mellanlagring av farligt avfall 

1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där 

mängden avfall inte uppgår till mer än totalt 50 

ton farligt avfall, eller 

2. om mängden farligt avfall inte vid något till-

fälle uppgår till 

a. mer än 5 ton oljeavfall, 

b. mer än 30 ton blybatterier, 

c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska 

produkter, 

d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 

e. mer än 1 ton annat farligt avfall. 

Anmälningsplikten gäller inte 

1. anläggning för lagring av farligt avfall under 

längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre 

år innan det återvinns eller behandlas, eller 

2. anläggning för lagring som en del av in-

samling om mängden avfall inte vid något till-

fälle uppgår till mer än 1 ton elektriska eller 

elektroniska produkter, 1 500 kilogram blybatte-

rier eller 200 kilogram annat farligt avfall, eller 

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt  

3 §. 

Lagring av farligt avfall som en del av att samla 

in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och 

utgörs av olja, 

2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av blybatterier, 

3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 

elektriska eller elektroniska produkter, 

4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av impregnerat trä, 

5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna for-

don, eller 

6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 

fall. 

 

Ingen ändring i sak 

 

Den gamla beskrivningen 

stämmer inte med MPF 

-  90.6001 -  T U 

 

Lagring av farligt avfall som en del av att samla 

in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 

2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatte-

rier, 

3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller 

elektroniska produkter, 

4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat 

trä, 

5. högst 200 kilogram i andra fall. 

Infört U-punkt för att 

fånga upp de minsta verk-

samheterna. 

       Förbehandling, sortering och mekanisk bear-

betning 

struken  

29 kap 6 § 90.70 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 

 B Anläggning för sortering av annat avfall än far-

ligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är 

större än 10 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall 

för byggnads- eller anläggningsändamål. 

Ingår nedan under mekanisk bearbetning Flyttas till rubriken meka-

nisk bearbetning och 

sortering nedan. 29 kap 42 

§ 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

90.70-1 

 

90.70-2 

 

35 

 

30 

 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

75 000 ton per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

29 kap 7 § 90.80  - 12  C Anläggning för sortering av annat avfall än far-

ligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är 

större än 1 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 6 §. 

Ingår nedan under mekanisk bearbetning Flyttas till rubriken meka-

nisk bearbetning och 

sortering nedan 29 kap 

43§ 

- 90.8001  - 4  U Anläggning för sortering av annat avfall än far-

ligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är 

högst 1 000 ton per kalenderår. 

 Flyttas till rubriken meka-

nisk bearbetning och 

sortering nedan 

        Elavfall  

29 kap 8 § 

44 § 

90.90 

90.90  - 12  C Anläggning för yrkesmässig förbehandling av 

avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska 

produkter, med undantag för förbehandling som 

består av ingrepp i komponenter eller utrustning 

som innehåller isolerolja. 

Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat 

sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller 

elektroniska produkter innan ytterligare behand-

ling. 

Anmälningsplikten gäller inte behandling av 

komponenter eller utrustning som innehåller 

isolerolja. 

Ingen ändring i sak 

        Mekanisk bearbetning och sortering  

29 kap 9 § 

40 § 

90.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.100-1 

 

90.100-2 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

40 

 B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning 

återvinna annat avfall än farligt avfall, om den 

hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton 

per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. krossning, siktning eller motsvarande meka-

nisk bearbetning av avfall för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 

eller 50 §. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

50 000 ton per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt 

avfall per kalenderår genom mekanisk bearbet-

ning. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. för att genom krossning, siktning eller motsva-

rande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 

byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 

§. 

 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

50 000 ton per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

29 kap 10 § 

41 § 
 

 

 

 

-  

 

 

 

C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning 

yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt 

1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 

genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 

Ingen ändring i sak 

 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

90.110 
 

 

 

 

 

 

 

90.110-1 

 

 

90.110-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.110-3 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 9, 30, 31, 32 eller 50 §. 

 

 

 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalen-

derår. 

- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 

ton avfall per kalenderår. 

mängden avfall är högst 10 000 ton per kalen-

derår, eller 

2. genom krossning, siktning eller motsvarande 

mekanisk bearbetning återvinna avfall för bygg-

nads- eller anläggningsändamål. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalen-

derår. 

- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 

ton avfall per kalenderår. 

- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- 

eller anläggningsandamål 

Lagt till en underpunkt för 

att fånga upp tillfälliga 

verksamheter 

29 kap 42 § 

90.70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.70-1 

 

90.70-2 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

30 

B 

 

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 

avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall 

för byggnads- eller anläggningsändamål. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är mer än  

75 000 ton per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är mer än  

10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

29 kap 43 § 

90.80 
 90.80 -  12 C 

 

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 

avfall är 

1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet 

ska användas för byggnads- eller anläggningsän-

damål, eller 

2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår i andra fall. 

Ingen ändring i sak 

-  90.8001 -  4 U 

 

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden 

avfall är högst 1 000 ton per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

 

       Uttjänta motordrivna fordon Uttjänta fordon  

29 kap 11 § 

45 § 

90.119 

 

 

 

 

 

 

 

90.119-1 

 -  

 

 

 

 

 

 

50 

 B Anläggning för återvinning av avfall genom 

sådan lagring, tömning, demontering eller annat 

yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta mo-

tordrivna fordon som inte omfattas av bilskrot-

ningsförordningen (2007:186). 

 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmäss-

igt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon 

som inte omfattas av bilskrotningsförordningen 

(2007:186). 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

Ingen ändring i sak 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

90.119-2 

 

20 

10 000 ton per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 

ton per kalenderår. 

10 000 ton per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 

ton per kalenderår. 

29 kap 12 § 

46 § 

90.120 

90.120  - 12  C Anläggning för återvinning av avfall genom 

sådan lagring, tömning, demontering eller annat 

yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar 

som omfattas av bilskrotningsförordningen 

(2007:186). 

Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmäss-

igt återvinna 

1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotnings-

förordningen (2007:186), eller 

2. andra uttjänta motordrivna fordon vars total-

vikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen 

återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad 

enligt bilskrotningsförordningen. 

Lagt till punkten 2 

        Förberedelse för återanvändning  

29 kap 47 § 

90.29 
 90.29 -  8 C  Förbereda avfall för återanvändning  

       
Användning för anläggningsändamål Återvinning för anläggningsändamål  

29 kap 13 § 

34 § 

90.131 

 

 

 

 

 

90.130-1 

   

90.130-2 

 

 

90.130-3 

 

 

90.130-4 

 

 

90.130-5 

 

 

 

 

 

 

90.131-1 

   

90.131-2 

 

 

90.131-3 

 

 

90.131-4 

 

 

90.131-5 

 

-  

 

 

 

 

35 

 

30 

 

 

25 

 

 

20 

 

 

15 

 B Användning för anläggningsändamål av avfall på 

ett sätt som kan förorena mark, vattenområde 

eller grundvatten, om föroreningsrisken inte 

endast är ringa. 

 

- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en 

och samma sammanhängande plats. 

- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt 

upplagda massor på en och samma samman-

hängande plats. 

- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt 

upplagda massor på en och samma samman-

hängande plats. 

- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upp-

lagda massor på en och samma sammanhängande 

plats. 

- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och 

samma sammanhängande plats. 

Återvinning av icke-farligt avfall för anlägg-

ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, om förorenings-

risken inte endast är ringa. 

 

- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en 

och samma sammanhängande plats. 

- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt 

upplagda massor på en och samma samman-

hängande plats. 

- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt 

upplagda massor på en och samma samman-

hängande plats. 

- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upp-

lagda massor på en och samma sammanhängande 

plats. 

- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och 

samma sammanhängande plats. 

Ingen ändring i sak 

29 kap 14 § 

35 § 

90.141 

90.140 90.141 - T  C Användning för anläggningsändamål av avfall på 

ett sätt som kan förorena mark, vattenområde 

eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 

Återvinning av icke-farligt avfall för anlägg-

ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 

vattenområde eller grundvatten, om förorenings-

risken är ringa. 

 

 

Ingen ändring i sak 

 

Mycket tillfällig verk-

samhet, bör därför vara T 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

       Biologisk behandling   

29 kap 15 § 

90.150 
90.150  - 120  A Anläggning för biologisk behandling av annat 

avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden 

avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. park- och trädgårdsavfall, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt  

30 §. 

struken Omfattas av en ny punkt 

90.406-i 

29 kap 16 § 

30 § 

90.161 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.160-1 

 

 

90.160-2 

 

90.160-3 

90.161 -  

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

30 

 

15 

15 B Anläggning för biologisk behandling av annat 

avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden 

avfall är större än 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. park- och trädgårdsavfall, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 

30, 49 eller 50 §. 

 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

50 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-

derår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 500 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-

gisk behandling om avfallet inte är park- och 

trädgårdsavfall och 

1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 

men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 

2. om behandlingen enbart sker genom anaerob 

biologisk nedbrytning och den tillförda mängden 

avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton 

per kalenderår 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 

1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 

2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 

kap. 2 eller 3 § 

Den högsta nivån är änd-

rad. Detta innebär att det 

inte finns något behov av 

underpunkter. Tar TF från 

den sista punkten 

- 90.16001  - 4  U Anläggning för biologisk behandling av annat 

avfall än farligt avfall om den tillförda mängden 

avfall är högst 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 

inte 

1. park- och trädgårdsavfall, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 

90.150 eller 90.240. 

 Tas bort  

 

Slås samman med 

90.17001 

 

Delar av denna borde 

omfattas av 90.171 
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VK 

AK 

NY 
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NY 
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ÄNDRINGEN 

29 kap 17 § 

31 § 

90.171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.170-1 

 

 

90.170-2 

 

 

90.170-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.171-1 

 

 

90.171-2 

 

 

90.171-3 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

6 

 

 C Anläggning för biologisk behandling av annat 

avfall än farligt avfall, om 

1. den tillförda mängden annat avfall än park- 

och trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalen-

derår, eller 

2. den tillförda mängden park- och trädgårdsav-

fall är större än 50 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 15, 16, 49 eller 50 §. 

 

 

 

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 

trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 

500 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 

trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 

ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden park- och trädgårdsav-

fall är större än 50 ton per kalenderår. 

Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-

gisk behandling, om  

1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 

den tillförda mängden är mer än 10 ton men 

högst 500 ton per kalenderår, eller 

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 

tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 

18 750 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 

kap. 2 eller 3 § 

 

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 

trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 

ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 

trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 

ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden park- och trädgårdsav-

fall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 

kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

- 90.17001  - 2 4 U Anläggning för biologisk behandling av annat 

avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden 

park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per 

kalenderår. 

Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-

gisk behandling, om  

1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 

den tillförda mängden är högst 10 ton per kalen-

derår, eller 

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 

tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

Slagit ihop 90.16001 och 

90.17001 

       Förbränning   

29 kap 18 § 

5 § 

90.180-i 

 

 

 

 

 

90.180-1 

 

90.180-2 

 

90.180-3 

 

 

 

 

 

90.180-i1 

 

90.180-i2 

 

90.180-i3 

5.2b  

 

 

 

 

200 

 

140 

 

80 

 A Samförbränningsanläggning där farligt avfall 

förbränns, om den tillförda mängden farligt av-

fall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 

 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 

25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 

10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

Samförbränningsanläggning där farligt avfall 

förbränns, om den tillförda mängden farligt av-

fall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 

ton per kalenderår. 

 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 

25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 

10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

Infört dygnsnivå 
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29 kap 19 § 

6 § 

90.181-i 

 

 

 

 

 

90.181-1 

 

90.181-2 

 

90.181-3 

 

 

 

 

 

90.181-i1 

 

90.181-i2 

 

90.181-i3 

5.2b  

 

 

 

 

200 

 

140 

 

80 

 A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 

förbränns, om den tillförda mängden farligt av-

fall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 

 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 

25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 

10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 

förbränns, om den tillförda mängden farligt av-

fall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 

ton per kalenderår. 

 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 

25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 

10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

Infört dygnsnivå 

29 kap 20 § 

7 § 

90.190 

90.190  - 30  B Samförbränningsanläggning där farligt avfall 

förbränns, om verksamheten inte är tillstånds-

pliktig enligt 18 §. 

Samförbränningsanläggning där farligt avfall 

förbränns, om den tillförda mängden avfall är 

högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per 

kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

29 kap 21 § 

8 § 

90.191 

90.191  - 30  B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 

förbränns, om verksamheten inte är tillstånds-

pliktig enligt 19 §. 

Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 

förbränns, om den tillförda mängden avfall är 

högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 

kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

29 kap 22 § 

9 § 

90.200-i 

90.200 90.200-i 5.2a 120  A Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, 

om den tillförda mängden avfall är större än 100 

000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte 

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 

energiåtervinns, eller 

2. rent träavfall som energiåtervinns. 

Samförbränningsanläggning där icke-farligt 

avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-

fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-

ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

Ingen ändring i sak 

29 kap 23 § 

10 § 

90.201-i 

90.201 90.201-i 5.2a 120  A Avfallsförbränningsanläggning där avfall för-

bränns, 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. 

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 

avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-

fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-

ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

Ingen ändring i sak 

29 kap 24 § 

11 § 

90.210-i 

90.210 90.210-i 5.2a 80  B Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, 

om den tillförda mängden avfall är större än  

18 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte 

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 

energiåtervinns, eller 

2. rent träavfall som energiåtervinns. 

Samförbränningsanläggning där icke-farligt 

avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är  

1. mer än 3 ton per timme, eller 

2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-

Infört timvärde 
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 22 §. 

fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-

ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 25 § 

12 § 

90.211-i 

90.211 90.211-i 5.2a 80  B Avfallsförbränningsanläggning där avfall för-

bränns, 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. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 23 §. 

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 

avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är  

1. mer än 3 ton per timme, eller 

2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 

kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-

fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-

ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

Infört timvärde 

29 kap 13 § 

90.212-i 
 90.212-i 6.5  60 B 

 

Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall 

förbränns om den tillförda mängden avfall är  

1. mer än 10 ton per dygn, eller 

2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per 

kalenderår. 

Ny punkt om animaliskt 

avfall 

29 kap 14 § 

90.213-i 
 90.213-i 6.5  60 B 

 

Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt 

avfall förbränns om den tillförda mängden avfall 

är  

1. mer än 10 ton per dygn, eller 

2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per 

kalenderår. 

Ny punkt om animaliskt 

avfall 

29 kap 26 § 

15 § 

90.220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.220-1 

 

90.220-2 

 

90.220-3 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

20 

 

15 

 

 B Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, 

om den tillförda mängden avfall är större än 50 

ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte 

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 

energiåtervinns, eller 

2. rent träavfall som energiåtervinns. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 22 eller 24 §. 

 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 

men högst 1 000 ton per kalenderår. 

Samförbränningsanläggning där icke-farligt 

avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är  

1. högst 3 ton per timme, eller 

2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per ka-

lenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-

fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-

ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

 

 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 

men högst 1 000 ton per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

29 kap 27 § 

16 § 

90.221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.221-1 

 

90.221-2 

 

90.221-3 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

20 

 

15 

 

 B Avfallsförbränningsanläggning där avfall för-

bränns, om den tillförda mängden avfall är större 

än 50 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte 

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 

energiåtervinns, eller 

2. rent träavfall som energiåtervinns. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 23 eller 25 §. 

 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 

men högst 1 000 ton per kalenderår. 

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 

avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 

är  

1. högst 3 ton per timme, eller 

2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per ka-

lenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-

fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-

ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 

men högst 1 000 ton per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

29 kap 28 § 

17 § 

90.230 

 

90.230  - 6  C Samförbränningsanläggning där annat avfall än 

farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verk-

samheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24 

eller 26 §. 

Anmälningsplikten gäller inte anläggning där 

endast 

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall för-

bränns och energiåtervinns, 

eller 

2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsan-

läggning där icke-farligt avfall förbränns yrkes-

mässigt, om den tillförda mängden är högst 50 

ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte anläggning som 

endast förbränner rent träavfall eller avfall som 

anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 

om förbränning av avfall 

Slagit ihop 90.230 och 

90.231 

 

Ingen ändring i sak 

- 90.23001  - 4  U Samförbränningsanläggning där annat avfall än 

farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.200, 

90.210, 90.220 eller 90.230. 

Anmälningsplikten gäller inte anläggning där 

endast 

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall för-

bränns och energiåtervinns, 

eller 

2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsan-

läggning där icke-farligt avfall förbränns om den 

tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 

Punken gäller inte anläggning som endast för-

bränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 

§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om för-

bränning av avfall 

Slagit ihop 90.23001 och 

90.23101 

 

Ingen ändring i sak 

29 kap 29 § 90.231  - 6  C Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall 

än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23, 

25 eller 27 §. 

struken Slagit ihop 90.230 och 

90.231 
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Anmälningsplikten gäller inte anläggning där 

endast 

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall för-

bränns och energiåtervinns, 

eller 

2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 

- 90.23101  - 4  U Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall 

än farligt avfall förbränns, om verksamheten inte 

är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 

90.201, 90.211, 90.221 eller 90.231. 

Anmälningsplikten gäller inte anläggning där 

endast 

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall för-

bränns och energiåtervinns, 

eller 

2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 

 Tas bort 

 

Slagit ihop 90.23001 och 

90.23101 

       Animaliska biprodukter Animaliskt avfall  

29 kap 30 § 

32 § 

90.241-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.240-1 

 

 

90.240-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.241-i1 

 

 

90.241-i2 

6,5  

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Anläggning för att på annat sätt än genom för-

bränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500 

ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, 

kategori 2- eller kategori 3-material enligt för-

ordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 34 § eller 7 

kap. 1 §. 

 

- På annat sätt än genom förbränning per kalen-

derår bearbeta mer än 10 000 ton animaliska 

biprodukter. 

- På annat sätt än genom förbränning per kalen-

derår bearbeta mer än 2 500 ton men högst  

10 000 ton animaliska biprodukter. 

Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än 

genom biologisk behandling eller förbränning, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton 

per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 

 

 

 

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 

 

 

- behandla mer än 2 500 ton men högst  

10 000 ton animaliskt avfall. 

Skrivit om så att det gäller 

allt animaliskt avfall. 

 

Infört dygnsnivå 

29 kap 31 § 

33 § 

90.251 

90.250 90.251 - 30  C Anläggning för att på annat sätt än genom för-

bränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton 

animaliska biprodukter som är kategori 1-, kate-

gori 2- eller kategori 3-material enligt förordning 

(EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 30 § eller 5 kap. 34 §. 

Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på 

annat sätt än genom biologisk behandling eller 

förbränning, om den tillförda mängden avfall är 

högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 

kalenderår. 

Skrivit om så att det gäller 

allt animaliskt avfall. 

 

Tagit bort nedre nivå 

29 kap 32 § 90.260  - 12  C Anläggning för förbehandling av animaliska 

biprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- 

eller anmälningspliktig enligt 30 eller 31 § eller 5 

struken Ingår i punkten ovan 
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kap. 34 §. 

 

 

       Uppläggning Deponering  

29 kap 33 § 

18 § 

90.271 

 

 

 

 

 

 

90.270-1 

 

90.270-2 

 

 

 

 

 

 

90.271-1 

 

90.271-2 

-  

 

 

 

 

 

30 

 

15 

 B Uppläggning av muddermassa 

1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenom-

råde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte 

endast är ringa, eller 

2. i större mängd än 1 000 ton. 

 

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 

i större mängd än 2 500 ton. 

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 

i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

Deponering av icke-farliga muddermassor på 

land längs små sund, kanaler eller vattenvägar 

som massorna har muddrats från, om 

1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 

2. föroreningsrisken inte endast är ringa. 

 

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 

i större mängd än 2 500 ton. 

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 

i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

Viss ändring av texten 

29 kap 34 § 

19 § 

90.281 

90.280 90.281 - T  C Uppläggning av 

1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som 

kan förorena mark, vattenområde eller grundvat-

ten, om föroreningsrisken endast är ringa, eller 

2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täkt-

verksamhet. 

Deponering av icke-farliga muddermassor på 

land längs små sund, kanaler eller vattenvägar 

som massorna har muddrats från, om 

1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 

2. föroreningsrisken endast är ringa. 

Viss ändring av texten 

- 90.28001  - 8 T U Uppläggning av snö från gaturenhållning.  För hög TF. Många plat-

ser är tillfälliga och 

kanske inte aktuella varje 

år 

       Deponering   

29 kap 35 § 

20 § 

90.290-i 

90.290 90.290-i 5,4 120  A Anläggning för deponering av annat avfall än 

inert eller farligt avfall, om den tillförda mäng-

den avfall är större än 100 000 ton per kalen-

derår. 

Deponering av icke-farligt avfall som inte är 

inert, om den tillförda mängden avfall är mer än 

100 000 ton per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

29 kap 36 § 

21 § 

90.300-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B Anläggning för deponering av annat avfall än 

inert eller farligt avfall, om  

1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 

ton per kalenderår, eller 

2. den tillförda mängden avfall som deponeras i 

anläggningen är större än 25 000 ton. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35 eller 

41 §. 

 

Deponering av icke-farligt avfall som inte är 

inert, om  

1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton 

men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, 

eller 

2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 

000 ton. 

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 

tillståndspliktig enligt 20 §. 

 

Ingen ändring i sak 
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90.300-1 

 

 

90.300-2 

 

 

90.300-3 

90.300-i1 

 

 

90.300-i2 

 

 

90.300-i3 

55 

 

 

30 

 

 

20 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-

derår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-

derår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 37 § 

22 § 

90.310 

 

 

 

 

 

 

90.310-1 

 

90.310-2 

 

90.310-3 

 -  

 

 

 

 

40 

 

25 

 

15 

 B Anläggning för deponering av inert avfall eller 

annat avfall än farligt avfall, om verksamheten 

inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 

35, 36 eller 41 §. 

 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton 

per kalenderår. 

Deponering av icke-farligt avfall. 

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 

20 eller 21 §. 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton 

per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

29 kap 38 § 

23 § 

90.320-i 

 

 

 

 

90.320-1 

 

90.320-2 

 

 

90.320-3 

 

 

 

 

90.320-i1 

 

90.320-i2 

 

 

90.320-i3 

5,4  

 

 

 

225 

 

160 

 

 

120 

 A Anläggning för deponering av farligt avfall, om 

den tillförda mängden avfall är större än 

10 000 ton per kalenderår. 

 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

100 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

25 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-

derår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs 

mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår. 

 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

100 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

25 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-

derår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

Ingen ändring i sak 

29 kap 39 § 

24 § 

90.330-i 

90.330 90.330-i 5,4 70  B Anläggning för deponering av farligt avfall, om 

1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 

ton per kalenderår, eller 

2. den tillförda mängden avfall som deponeras i 

anläggningen är större än 25 000 ton. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 

41 §. 

Deponering av farligt avfall, om 

1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 

500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, 

eller 

2. mängden farligt avfall som deponeras är mer 

än 25 000 ton. 

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 

tillståndspliktig enligt 23 §. 

Ingen ändring i sak 
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29 kap 40 § 

25 § 

90.340 

 

 

 

 

 

90.340-1 

 

90.340-2 

 -  

 

 

 

40 

 

15 

 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om 

verksamheten inte är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 38, 39 eller 41 §. 

 

- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 

ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton 

per kalenderår. 

Deponering av farligt avfall, om deponeringen 

inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 

 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 

ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton 

per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

29 kap 41 § 

26 § 

90.341 

90.341  - 6  C Sluttäckt anläggning för deponering av avfall där 

sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förord-

ningen (2001:512) om deponering av avfall, fram 

till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 

33 § samma förordning. 

Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 

enligt 32 § förordningen (2001:512) om depone-

ring av avfall, fram till dess åtgärder inte längre 

behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 

Ingen ändring i sak 

-  90.34101 -  T U 

 

Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmäl-

ningsplikt enligt 26 §. 

Ny punkt för att fånga upp 

gamla deponier 

       
Annan återvinning eller bortskaffande Uppgrävda massor  

29 kap 42 § 90.350  - 120  A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 

farligt avfall som består av uppgrävda massor, 

om den tillförda mängden avfall är större än  

20 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 

44 §. 

struken Ingår i nya punkten 

90.435-i 

29 kap 43 § 

36 § 

90.361 

 

 

 

 

 

 

90.360-1 

 

90.360-2 

 

90.360-3 

 

 -  

 

 

 

 

 

30 

 

20 

 

20 

 

20 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 

farligt avfall som består av uppgrävda massor. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39, 

40, 42 eller 44 §. 

 

- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton upp-

grävda massor per år. 

- Mer än 500 ton men högst 10 000 ton upp-

grävda massor per kalenderår. 

- Högst 500 ton uppgrävda massor per kalen-

derår. 

Behandling av farligt avfall som utgörs av upp-

grävda massor, om mängden avfall är högst 

2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 

37 §. 

 

Ändrad högstanivå  

 

Finns därför inget behov 

av underpunkter. 

 

TF från den lägsta nivån 

29 kap 44 § 

37 § 

90.370 

90.370  - 15 T C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 

avfall som består av uppgrävda förorenade mas-

sor från den plats där anläggningen finns, om 

1. anläggningen finns på platsen under högst en 

tolvmånadersperiod, och 

Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 

förorenade massor från den plats där behandling-

en sker, om behandlingen pågår under högst en 

tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig 

enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

Ingen ändring i sak 

 

Måste vara TF timavgift 

eftersom verksamheten är 

tillfällig 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36, 

37, 38, 39 eller 40 §. 

        Avvattning  

29 kap 45 § 

39 § 

90.375 

90.375  - 15  C Anläggning för avvattning av avfall eller farligt 

avfall som uppkommer vid platsen, eller som 

förts till mellanlager för avfall, om uppställnings-

tiden är högst sextio kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod och mängden avfall som 

behandlas är högst 2 000 ton. 

 
 

Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden 

avfall som behandlas är högst 2 000 ton 

Ändrad beskrivning 

        Konvertering av smittförande avfall  

29 kap 38 § 

90.382 
 90.382 -  T C 

 

Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus Ny punkt 

 

       

 
Återvinning eller bortskaffande av avfall som 

uppkommit i egen verksamhet 

 

29 kap 46 § 

27 § 

90.381 

 

 

 

 

 

 

 

90.380-1 

90.380-2 

90.381 -  

 

 

 

 

 

 

50 

20 

20 B Anläggning för behandling av farligt avfall, om 

avfallet har uppkommit i den verksamhet där 

anläggningen finns. 

Tillståndsplikten gäller inte behandling som 

leder till materialåtervinning eller om verksam-

heten är anmälningspliktig enligt 45 §. 

 

- Mer än 25 000 ton farligt avfall per kalenderår. 

- Högst 25 000 ton farligt avfall per kalenderår. 

1. Återvinning av farligt avfall som har upp-

kommit i egen verksamhet, om mängden avfall 

är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per ka-

lenderår, eller 

2. Bortskaffning av farligt avfall som har upp-

kommit i egen verksamhet, om mängden avfall 

är högst 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 

anmälningspliktig enligt 38 §. 

Ändrade gränser 

 

29 kap 28 § 

90.383 
 90.383 -  20 B 

 

Behandling av farligt avfall som har uppkommit 

i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 

2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 

anmälningspliktig enligt 67 §. 

Ny punkt 

29 kap 47 § 

29 § 

90.391 

90.390 90.391 - 8  C Anläggning för behandling av farligt avfall, om 

1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där 

anläggningen finns, och 

2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

Återvinning av farligt avfall som har uppkommit 

i egen verksamhet, om 

1. mängden avfall är högst 500 ton per kalen-

derår, och 

2. behandlingen leder till materialåtervinning 

Ingen ändring i sak 

29 kap 48 § 90.400 

 

 

 

 -  

 

 

 

 B Anläggning för destruktion eller annan bearbet-

ning av kasserade produkter som innehåller full-

ständigt eller ofullständigt halogenerade klor-

fluorkarboner eller halon. 

struken Omfattas av övriga para-

grafer som innebär åter-

vinning eller bortskaf-

fande av farligt avfall 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

90.400-1 

90.400-2 

 

35 

25 

 

- Mer än 75 000 behandlade enheter. 

- Högst 75 000 behandlade enheter. 

       

 
Andra verksamheter med återvinning eller 

bortskaffande 

 

29 kap 49 § 

66 § 

90.405-i 

90.405 90.405-i 5.3ai-

iv 

 

40  B Anläggning för att bortskaffa annat avfall än 

farligt avfall genom 

1. biologisk behandling, 

2. fysikalisk-kemisk behandling, 

3. förbehandling av avfall för förbränning, eller 

4. samförbränning eller behandling av slagg eller 

aska. 

Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda 

mängden avfall är större än 12 500 ton per ka-

lenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 50 § 

eller 28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förord-

ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd. 

Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda 

mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller 

mer än 12 500 ton per kalenderår och verksam-

heten avser 

1. biologisk behandling, 

2. fysikalisk-kemisk behandling, 

3. behandling innan förbränning eller samför-

bränning 

4. behandling i anläggning för fragmentering av 

metallavfall, eller 

5. behandling av slagg eller aska. 

 

Ingen ändring i sak 

29 kap 50 § 

65 § 

90.406-i 

90.406 90.406-i 5.3av, 

5.3bi-

iv 

50  B Anläggning för att återvinna, eller en anläggning 

att återvinna eller bortskaffa, annat avfall än 

farligt avfall genom biologisk behandling, förbe-

handling av avfall för förbränning eller samför-

bränning, behandling av slagg eller aska eller 

fragmentering av metallavfall, om 

1. den tillförda mängden avfall är större än  

18 500 ton per kalenderår, eller 

2. den tillförda mängden avfall är större än  

25 000 ton per kalenderår och verksamheten 

består av endast anaerob biologisk behandling. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 28 kap. 

1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-

skydd. 

Återvinna eller både återvinna och bortskaffa 

icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 

avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 

750 ton per kalenderår och verksamheten avser 

1. biologisk behandling, 

2. behandling innan förbränning eller samför-

bränning 

3. behandling i anläggning för fragmentering av 

metallavfall, eller 

4. behandling av slagg eller aska. 

Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 

nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om 

den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton 

per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.  

Infört dygnsnivå 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

29 kap 51 § 

68 § 

90.410 

90.410  - 100  A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 

annat avfall än farligt avfall, om den mängd 

avfall som tillförs anläggningen är större än  

100 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 

av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44 och 45 §§. 

Behandling av icke-farligt avfall, om den till-

förda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 

i detta kapitel. 

Ingen ändring i sak 

29 kap 52 § 

69 § 

90.420 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.420-1 

 

 

90.420-2 

 

90.420-3 

 

90.420-4 

 

90.420-5 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

50 

 

30 

 

20 

 

15 

 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 

annat avfall än farligt avfall, om den mängd 

avfall som tillförs anläggningen är större än 500 

ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 

av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37 och 44–51 §§. 

 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-

derår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 

ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 500 

ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

Behandling av icke-farligt avfall, om den till-

förda mängden avfall är mer än 500 ton men 

högst 100 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 

i detta kapitel. 

 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-

derår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än  

2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 

ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 

men högst 1 000 ton per kalenderår. 

Ingen ändring i sak 

29 kap 53 § 

70 § 

90.430 

90.430  - 6  C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 

annat avfall än farligt avfall, om verksamheten 

inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 

någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44, 45 och 

49–52 §§. 

Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton 

per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 

är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 

annan bestämmelse i detta kapitel. 

Ingen ändring i sak 

29 kap 54 § 

67 § 

90.435-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1a-k  

 

 

 

 

 

 

 

 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 

farligt avfall enligt ett förfarande som anges i R2, 

R5, R6, R7, R8 eller R9 i bilaga 2 eller i D4, D8, 

D9, D13 eller D14 i bilaga 3 till avfallsförord-

ningen (2011:927), om den tillförda mängden 

farligt avfall är större än 2 500 ton per kalen-

derår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den 

tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per 

dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och 

verksamheten avser 

1. biologisk behandling, 

2. fysikalisk-kemisk behandling, 

3. materialåtervinning av lösningsmedel 

4. materialåtervinning av oorganiskt material, 

Infört dygnsnivå 

 

Skrivit ut vad koderna 

betyder 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.435-1 

 

90.435-2 

 

90.435-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.435-i1 

 

90.435-i2 

 

90.435-i3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 

 

140 

 

65 

tillståndspliktig enligt 18, 19, 38 eller 39 §. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Den tillförda mängden avfall är större än 

25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 

10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

utom metaller och metallföreningar, 

5. regenerering av syror eller baser, 

6. återvinning av komponenter som används till 

att minska föroreningar, 

7. återvinning av katalysatorer 

8. omraffinering eller annan behandling för åter-

användning av olja, 

9. invallning, 

10. sammansmältning eller blandning innan 

behandling i en samförbrännings- eller avfalls-

förbränningsanläggning eller innan avfallet be-

handlas enligt någon av de andra punkterna i 

denna paragraf, eller 

11. omförpackning innan behandling i en sam-

förbrännings- eller avfallsförbränningsanlägg-

ning eller innan behandling av avfall enligt nå-

gon av de andra punkterna i denna paragraf. 

 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 

ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 

ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

29 kap 55 § 

71 § 

90.440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.440-1 

 

 

 

90.440-2 

 

 

 

 

90.440-3 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 

 

 

 

140 

 

 

 

 

65 

 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 

farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som 

avses att bli behandlat i anläggningen kommer 

från andra inrättningar och den tillförda mängden 

avfall är större än 2 500 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 

av 4, 5, 8, 11–14, 18–26, 30–34, 38–48 och 54 

§§. 

 

- Om huvuddelen av det avfall som avses bli 

behandlat i anläggningen kommer från andra 

inrättningar och den tillförda mängden avfall är 

större än 25 000 ton per kalenderår. 

- Om huvuddelen av det avfall som avses bli 

behandlat i anläggningen kommer från andra 

inrättningar och den tillförda mängden avfall är 

större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per 

kalenderår. 

- Om huvuddelen av det avfall som avses bli 

behandlat i anläggningen kommer från andra 

inrättningar och den tillförda mängden avfall är 

större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

Behandling av farligt avfall, om den tillförda 

mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalen-

derår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 

i detta kapitel. 

 

 

 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 

ton per kalenderår. 

 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 

ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

 

 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 

ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

Tagit bort att huvuddelen 

ska komma från andra 

inrättningar 

29 kap 56 § 

72 § 

90.450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.450-1 

 

 

 

 

90.450-2 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

40 

 

 B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 

farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som 

avses att bli behandlat i anläggningen kommer 

från andra inrättningar. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. förorenade uppgrävda massor, eller 

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11–14,  

18–26, 30–34, 38–48, 54 och 55 §§. 

 

- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 

mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton farligt 

avfall per kalenderår, om huvuddelen av det 

avfall som avses att bli behandlat i anläggningen 

kommer från andra inrättningar. 

- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 

mer än 50 ton men högst 1 000 ton farligt avfall 

Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den 

tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 

kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 

i detta kapitel. 

 

 

 

 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 

ton men högst 2 500 ton per kalenderår 

 

 

 

- Den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton 

Tagit bort att huvuddelen 

ska komma från andra 

inrättningar 



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

 

 

90.450-3 

 

 

 

 

20 

 

per kalenderår, om huvuddelen av det avfall som 

avses att bli behandlat i anläggningen kommer 

från andra inrättningar. 

- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 

högst 50 ton farligt avfall per kalenderår, om 

huvuddelen av det avfall som avses att bli be-

handlat i anläggningen kommer från andra in-

rättningar. 

men högst 1 000 ton per kalenderår 

 

 

 

- Den tillförda mängden avfall är högst 50 ton 

per kalenderår 

 

 

       Långtidslagring, djupt bergförvar och under-

jordsförvar 

  

29 kap 57 § 

53 § 

90.455 

90.455  - 120  A Anläggning för permanent lagring av kvicksil-

veravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver 

i djupt bergförvar. 

Permanent lagring av kvicksilveravfall med 

minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergför-

var. 

Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är 

tillståndspliktig enligt 52 §. 

Ingen ändring i sak 

29 kap 58 § 

52 § 

90.454-i 

90.456 90.454-i 5.6 120  A Underjordsförvar av mer än totalt 50 ton farligt 

avfall. 

Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. Ingen ändring i sak 

29 kap 59 § 

54 § 

90.457 

90.457  - 65  A Underjordsförvar av farligt avfall, om verksam-

heten inte är tillståndspliktig enligt 58 §. 

Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. Ingen ändring i sak 

29 kap 60 § 

55 § 

90.458 

90.458  - 80  B Underjordsförvar av annat avfall än farligt avfall. Underjordsförvara icke-farligt avfall Ingen ändring i sak 

       

 
Lagring i avvaktan på återvinning eller bort-

skaffande 

 

29 kap 56 § 

90.408-i 
 90.408-i 5.5  40 B 

 

Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan 

behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 

eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle 

är mer än 50 ton. 

 

Motsvaras av dagens 

90.45 

 

Tagit TF från 90.45 

        Fartygsåtervinning  

29 kap 57 § 

90.451 
 90.451 -  20 A 

 

Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt 

omhändertagande av fartyg som omfattas av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om 

återvinning av fartyg och om ändring av förord-

ning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 

2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen. 

Ny punkt 

 

       Radioaktivt avfall   



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

29 kap 61 § 

58 § 

90.460 

 

90.460  - 100  A Anläggning för behandling av högaktivt radioak-

tivt avfall, slutförvaring av radioaktivt avfall eller 

lagring av radioaktivt avfall. 

Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slut-

förvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt 

avfall. 

Ingen ändring i sak 

29 kap 62 § 

59 § 

90.470 

90.470  - 100  A Anläggning för bearbetning, lagring, slutförva-

ring eller annan hantering av använt kärnbränsle, 

kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt 

lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller 

strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 61 §. 

Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt 

hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat 

radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärn-

teknisk verksamhet eller strålskyddslagen 

(1988:220), om hanteringen inte är tillståndsplik-

tig enligt 58 §. 

Ingen ändring i sak 

        Lagring och avskiljning av koldioxid  

29 kap 60 § 

90.480 
 90.480 -  227 A 

 

Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, 

om mängden koldioxid som är planerad att lagras 

är mer än 100 000 ton 

Ny punkt 

 

TF från avgiftsförord-

ningen 

29 kap 61 § 

90.485 
 90.485 -  137 B 

 

Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, 

om mängden koldioxid som är planerad att lagras 

är högst 100 000 ton 

Ny punkt 

 

TF från avgiftsförord-

ningen 

29 kap 62 § 

90.500-i 
 90.500-i 6.9  137 B 

 

Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 

lagring av koldioxid från industriutsläppsverk-

samheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriut-

släppsförordningen (2013:250) 

Ny punkt 

 

TF från avgiftsförord-

ningen 

29 kap 63 § 

90.510 
 90.510 -  137 B 

 

Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 

lagring av koldioxid från anläggningar som inte 

är tillståndspliktiga enligt 62 § 

Ny punkt 

 

TF från avgiftsförord-

ningen 

29 kap 64 § 

90.520 
 90.520 -  20 C 

 

Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämp-

lig för geologisk lagring av koldioxid 

Ny punkt 

 

TF från SKL 

       SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR 

  

30 kap 1 § 

92.10 
92.10  - 15  B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen 

(kaliber större än 20 millimeter) eller för spräng-

ningar av ammunition, minor eller andra spräng-

laddningar. 

  

30 kap 2 § 

92.20 

  

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 milli-

meter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 

  



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

 

92.20-1 

92.20-2 

 

92.20-3 

 

10 

4 

 

4 

 

- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 

- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott 

per kalenderår. 

- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 

kalenderår. 

- 92.2001  - T  U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) 

för högst 5 000 skott per kalenderår. 

  

30 kap 3§ 

92.30 
92.30  - 8  C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 

motorfordon. 

  

- 92.10001  - 10  U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.   

-  92.10002 -  10 U  Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.  

-  92.10003 -  6 U  Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.  

       TEXTILTVÄTTERIER   

31 kap 1 § 

93.10 
93.10  - 10  C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till 

ett avloppsreningsverk som 

är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 

2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  

19 kap. 3 §. 

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

Anmälningsplikten gäller inte om 

1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till 

ett avloppsreningsverk som 

är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 

2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  

19 kap. 4 §. 

Ingen ändring i sak 

- 93.1001  - 8  U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn 

om utsläpp av vatten från verksamheten leds till 

ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 

enligt 90.10. 

  

- 93.1002  - 6 T U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.  Det är för stor variation i 

behov enligt denna punkt 

för att motivera årsavgift 

       BEGRAVNINGSVERKSAMHET   

32 kap 1 § 

93.20 
93.20  - 15  B Krematorium.   

       ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAM-

HETER 

  

       Lackering m.m.   

- 100.1001  - 12  U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller   



      

Lagrum 

i MPF 

VK 

AK 

NY 

KOD IED TF 

NY 

TF PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 

mer än 10 ton pulver per kalenderår. 

- 100.1002  - 6  U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg 

eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver 

per kalenderår. 

  

       
Hantering av brom- eller fluorkarboner   

- 101.1001  - 12  U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt haloge-

nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

  

- 101.1002  - 6  U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton 

fullständigt halogenerade brom- eller klor-

fluorkarboner per år. 

  

- 101.1003  - 2 T U Omtappning av högst 100 kg fullständigt haloge-

nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

  

- 101.1004  - 15  U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halo-

generade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

  

- 101.1005  - 6  U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton 

ofullständigt halogenerade brom- eller klor-

fluorkarboner per år. 

  

- 101.1006  - 2 T U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt haloge-

nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

  

        Detaljhandel  

-  102.1001 -  T U  Försäljning av kosmetiska produkter  

-  102.1002 -  T U  Försäljning av kemiska produkter  

-  102.1003 -  T U 

 

Försäljning av kemiska produkter – primärleve-

rantörer 
 

-  102.1004 -  T U  Försäljning av särskilt farliga kemiska produkter  

-  102.1005 -  T U  Försäljning av bekämpningsmedel  

-  102.1006 -  T U  Försäljning av tryckimpregnerat virke  

-  102.1007 -  T U  Försäljning av varor  

 

 

 

 

  



      
Årsavgifter för hälsoskyddsverksamheter 

FMH = Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

SSMFS = Strålskyddsmyndighetens föreskrifter (2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar 

HVMFS = Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2012:14) om badvatten 

AK = Avgiftskod  

TF= Tidsfaktor i timmar  

PN= Prövningsnivå  

T= timavgift 

  

AH= Anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet  

UH= Utan anmälningsplikt hälsoskyddsverksamhet 
 

 

Lagrum 

i FMH 
AK 

NY 

KOD 

T

F 

NY 

TF 
PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 
      

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 
  

      Utbildningsverksamhet och liknande   

38 §  

punkt 3 

200.1001  10  AH Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer 

än 50 elever 

Gymnasieskola eller gymnasiesärskola (salar 

med specialundervisning tex kemi och fysik 

ingår ej) 

 

 200.1002  7  AH Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med 

högst 50 elever 

Struken Ingår i den övre 

 200.1003  7  AH Internationell skola Struken Ingår i den under 

38 §  

punkt 3 

200.1004  7 8 AH Grundskola, grundsärskola, specialskola, same-

skola 

Grundskola inklusive integrerade fritidshem, 

grundsärskola, förskoleklass, specialskola, same-

skola och internationell skola 

 

38 §  

punkt 3 

200.1005  4 6 AH Förskola   

38 §  

punkt 3 

200.1006  2 3 AH Förskoleklass, öppen förskola Öppen förskola Förskoleklass ingår i 

200.1004 

38 §  

punkt 3 

 200.1007  3 AH  Fritidshem och öppen fritidsverksamhet ej inte-

grerade i skolbyggnaden. 

 

45 §  

punkt 2 

200.1007 200.1008 T  UH Familjedaghem   

      Samlingslokaler och liknande   

45 § 

punkt 3 

200.2001  T  UH Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, 

universitet och högskolor. 

  

 200.2002  2  AH Fritidsverksamhet och öppen fritidsverksamhet.  Flyttad till 200.1007 



      

Lagrum 

i FMH 
AK 

NY 

KOD 

T

F 

NY 

TF 
PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 
45 § 

punkt 3 

200.2003 200.2002 T  UH Fritidsgård och liknande.   

      Skönhetsvård och liknande   

10 § 

(SSMFS) 

200.3001  T 3 AH Solarium.   

45 § 

punkt 6 

200.3002 

 

 T  UH Skönhetsvård, t.ex. hudvård, manikyr, pedikyr 

och liknande som inte innebär risk för blodsmitta 

genom användning av skärande eller stickande 

verktyg. 

  

45 § 

punkt 6 

200.3003  T  UH Frisersalong. 

 

  

      Vård och hälsa   

45 § 

punkt 2 

200.4001  T 6 UH Lokaler för vård eller annat omhändertagande  

>5 boende. 

Lokaler för vård eller annat omhändertagande.  

38 § 

punkt 1 

 

200.4002 

 

 2 

 

3 AH Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt er-

bjuds hygienisk behandling som innebär risk för 

blodsmitta genom användning av skärande eller 

stickande verktyg, t.ex. tatuering, akupunktur, 

piercing, fotvård eller liknande. 

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt er-

bjuds hygieniska behandlingar som innebär risk 

för blodsmitta på grund av användningen av 

skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg 

eller liknande skärande eller stickande verktyg. 

 

45 § 

punkt 6 

200.4003 

 

 T  UH Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och lik-

nande. 

  

45 § 

punkt 6 

200.4004  T  UH Övriga alternativa behandlingar.    

      Idrott och liknande   

45 § 

punkt 5 

200.5001  T  UH Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.   

38 § 

punkt 2 

 

 

 

200.5002-1 

200.5002-2 

  

 

 

8 

4 

 AH Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller 

som annars används av många människor. 

 

- Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten. 

- Bassängbad som är upplåtna åt gäster inom 

hotell, konferensanläggning, kursgård eller lik-

nande. 

 

  

45 § 

punkt 5 

200.5003  3 4 UH Strandbad.   

HVMFS  200.5004  8 UH  EU-bad 

 

 

      Boende   



      

Lagrum 

i FMH 
AK 

NY 

KOD 

T

F 

NY 

TF 
PN Beskrivning 

NY BESKRIVNING INNEBÖRD AV 

ÄNDRINGEN 
45 § 

punkt 1 

200.6001  10 6 UH Bostäder med mer än 500 lägenheter inom kom-

munen. 

Byggnader med mer än 10 hyreslägenheter.  

45 § 

punkt 1 

200.6002  T 

 

 UH Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 

lägenheter inom kommunen. 

Övriga byggnader med lägenheter.  

45 § 

punkt 1 

200.6003  T 

 

 UH Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 

lägenheter inom kommunen. 

  

45 § 

punkt 1 

200.6004  T  UH Bostäder med högst 25 lägenheter kommunen.   

45 § 

punkt 4 

200.6005  T 

 

6 UH Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, 

folkhögskola med boende, vandrarhem, krimi-

nalvård. 

Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, 

folkhögskola med boende, kriminalvård 

Vandrarhem ingår i 

samma som bed & break-

fast. 

45 § 

punkt 5 

200.6006  T  UH Camping/stuganläggning.   

45 § 

punkt 4 

200.6007  T  UH Bed & breakfast. Bed & breakfast, vandrarhem, övrigt tillfälligt 

boende. 

 

45 § 

punkt 4 

200.6008  T  UH Övrigt tillfälligt boende.  Ingår i den övre. 

      Förvaring av djur   

45 § 

punkt 7 

200.7001  T  UH Lokaler för förvaring av djur. 

 

  

      
 Offentliga arrangemang  

-  200.8001  T UH  Offentliga arrangemang.  
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Information om hur dokumentet ska tolkas: 

Överstruken text – text som stått i den gamla taxan och som ska tas bort 

Röd text – ny text som ska gälla 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) 

Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn av solarieverksamhet 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2019-mm-dd, § x 

 

Enligt 16 a § Strålskyddsförordningen (1988:293) får Kommunfullmäktige meddela 

föreskrifter om avgift för kostnader för tillsynsverksamhet som utövas av en kommunal 

nämnd.  

Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får en kommun meddela föreskrifter 

om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. 

 

Inledande bestämmelser 

 

1 § Avgift ska betalas enligt denna taxa föreskrift för Upplands-Bro kommuns kostnader för 

tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen. 

 

2 § Avgift ska betalas av den som inom Upplands-Bro kommun bedriver verksamhet i vilken 

kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens 

föreskrifter om anmälningsplikt. 

 

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa föreskrift fattas av Bygg- och miljönämnden. Betalning 

av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 

särskild faktura. 

 
4 § Bygg- och miljönämnden får ändra eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med 

hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter.  

 

5 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i  

denna taxa föreskrift antagna timavgifterna timtaxa med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 

hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015. 

 

Avgift för handläggning av anmälan och tillsyn 

 

6 § Avgift enligt denna taxa föreskrift tas ut för handläggning av anmälan och tillsyn av 

solarieverksamhet enligt strålskyddsförordningen (1988:293)(2018:506). Avgiften bestäms 

genom att handläggnings- eller tillsynstiden multipliceras med timtaxan. 

 

7 § Avgift tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat eller att 

handläggning som föranleds av att beslut av bygg- och miljönämnden enligt strålskyddslagen 

eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas. 

 

Timtaxa och timavgift 

 

8 § Timavgiften är 1 280 kronor vid tillämpning av denna taxa föreskrift. Timavgift tas ut för 

varje påbörjad halvtimme handläggnings- eller tillsynstid. Med handläggnings- eller 
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tillsynstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Bygg- och miljönämnden har 

använt för hantering av ett ärende eller en tillsynsinsats. Däri ingår bl.a. tiden för inläsning av 

ett ärende eller förberedelse av en tillsynsinsats, kontakter med parter, samråd med andra 

myndigheter, inspektioner, besiktningar, provtagning m.fl. kontroller, restid, beslutsskrivande 

och administration i övrigt samt eventuell föredragning i nämnden. I handläggnings- eller 

tillsynstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger två 

timmar. För inspektioner 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. 

 

Dröjsmålsavgift 

 

9 § Om inte avgift enligt denna taxa föreskrift betalas i rätt tid ska dröjsmålsavgift enligt 3, 6 

och 9 §§ räntelagen (1993:635) tas ut. 

___________________________________________________________ 

Denna taxa gäller från den 1 januari 2019. I ärenden som rör anmälan tillämpas taxan på 

ärenden som kommer in efter denna dag. 

Denna föreskrift gäller från den 1 januari 2020. Avgift för prövning och handläggning av 

anmälan i ärenden som har kommit in innan denna föreskrift trätt ikraft, tas ut enligt den 

tidigare gällande taxa. I tillsynsärenden tas avgift ut enligt den tidigare gällande taxa för den 

handläggningstid som lagts ner i ärendet före den 1 januari 2020. 



Information om hur dokumentet ska tolkas: 

Överstruken text – text som stått i den gamla taxan och som ska tas bort 

Röd text – ny text som ska gälla 

 

Taxa Föreskrifter om avgift för tillsyn av sprängämnesprekursorer  
 

Antagen av kommunfullmäktige 2019-mm-dd, § X 

 

Enligt 19 § Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer får kommunen meddela 

föreskrifter om avgifternas storlek enligt denna lag när det gäller kommunernas 

tillsynsverksamhet. 

 

Inledande bestämmelser 

1 §. Avgift enligt denna taxa föreskrift erläggs för bygg- och miljönämndens verksamhet 

enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av 

sprängämnesprekursorer.   

 

2 § Beslut om avgift enligt denna taxa föreskrift fattas av bygg- och miljönämnden. Betalning 

av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 

särskild faktura. 

 

3 § Bygg- och miljönämnden får ändra eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl 

med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter.  

 

4 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i  

denna taxa föreskrift antagna timavgifterna timtaxa med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 

hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015. 

 

5 §. Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som till-

handahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.  

 

6 §. Avgift enligt denna taxa föreskrift bestäms genom att handläggnings- eller tillsynstiden 

multipliceras med timtaxan. 

 

7 §. Timavgiften Timtaxan är 1 280 kronor vid tillämpning av denna taxa föreskrift. 

Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme handläggnings- eller tillsynstid. Med 

handläggnings- eller tillsynstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid bygg- 

och miljönämnden har använt för hantering av ett ärende eller en tillsynsinsats. Däri ingår 

bl.a. tiden för inläsning av ett ärende eller förberedelse av en tillsynsinsats, kontakter med 

parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner, besiktningar, provtagning m.fl. 

kontroller, restid, beslutsskrivande och administration i övrigt samt eventuell föredragning i 

nämnden. I handläggnings- eller tillsynstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och 

samma resetillfälle överstiger två timmar. För inspektioner 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. 

 

___________________________________________________________ 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 

tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 

Denna föreskrift gäller från den 1 januari 2020. Avgift för prövning och handläggning av 

anmälan i ärenden som har kommit in innan denna föreskrift trätt ikraft, tas ut enligt den 

tidigare gällande taxan. I tillsynsärenden tas avgift ut enligt den tidigare gällande taxan för 

den handläggningstid som lagts ner i ärendet före den 1 januari 2020. 
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Delårsbokslut januari - augusti 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2018 med helårsprognos godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden 

januari till och med augusti 2019. Underlaget utgörs bland annat av 

nämndernas redogörelser över resultat och helårsprognos samt måluppföljning.  

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 87,7 mnkr (85,1 mnkr).  

I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten 

med 35,4 mnkr och försäljningsintäkter för tomträtter med 1,1 mnkr. Inga 

exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har ökade 

skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 8,8 mnkr jämfört med budget. 

Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 18,6 mnkr 

exklusive försäljning av tomträtter och intäkter från 

exploateringsverksamheten.  

Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 3,8 mnkr och 

finansnettot bidrar till överskottet med 2,7 mnkr.  

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 29,5 mnkr. Det är 

19,8 mnkr bättre än budgeterat resultat på 9,7 mnkr. Nämnderna beräknas 

lämna ett samlat överskott på 7 mnkr, då ingår försäljning av mark med ett 

netto på 34,2 mnkr. Av nämnderna beräknas Gymnasie- och 

arbetsmarknadsnämnden redovisa ett underskott på 9,7 mnkr, ekonomiskt 

bistånd 8 mnkr, Utbildningsnämnden 5 mnkr, Socialnämnden 3 mnkr och 

Tekniska nämnden 1,5 mnkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett 

underskott med 8,2 mnkr om man räknar bort exploateringsintäkter.  

Pensionskostnaderna beräknas bli 3 mnkr högre än budgeterat liksom 

semesterlöneskulden 4 mnkr. Samtidigt så beräknas finansnettot bli 2,8 mnkr 

bättre. I finansnettot ingår utdelning från Kommuninvest med 3,8 mnkr. 

Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 12,5 

mnkr bättre än budget. I april lämnades en helårsprognos på 38,8 mnkr. 
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Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2019. 

Ärendet 

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst 

en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets 

början. Upplands-Bro kommuns styrprocess anger att kommunen ska upprätta 

en delårsrapport för perioden januari – april och en delårsrapport för perioden 

januari – augusti.  

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden 

januari till och med augusti 2019. Underlaget utgörs bland annat av 

nämndernas redogörelser över resultat och helårsprognos samt uppföljning av 

mål och aktiviteter. Förvaltningarna har även sammanställt 

investeringsprognoser för respektive nämnd för 2019. Kommunen redovisar ett 

delårsresultat på 87,7 mnkr (85,1 mnkr).  

I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten 

med 35,4 mnkr och försäljningsintäkter för tomträtter med 1,1 mnkr. Inga 

exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har ökade 

skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 8,8 mnkr jämfört med budget. 

Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 18,6 mnkr 

exklusive försäljning av tomträtter och intäkter från 

exploateringsverksamheten.  

Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 3,8 mnkr och 

finansnettot bidrar till överskottet med 2,7 mnkr.  

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 29,5 mnkr. Det är 

19,8 mnkr bättre än budgeterat resultat på 9,7 mnkr. Nämnderna beräknas 

lämna ett samlat överskott på 7 mnkr, då ingår försäljning av mark med ett 

netto på 34,2 mnkr. Av nämnderna beräknas Gymnasie- och 

arbetsmarknadsnämnden redovisa ett underskott på 9,7 mnkr, ekonomiskt 

bistånd 8 mnkr, Utbildningsnämnden 5 mnkr, Socialnämnden 3 mnkr och 

Tekniska nämnden 1,5 mnkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett 

underskott med 8,2 mnkr om man räknar bort exploateringsintäkter.  

Pensionskostnaderna beräknas bli 3 mnkr högre än budgeterat liksom 

semesterlöneskulden 4 mnkr. Samtidigt så beräknas finansnettot bli 2,8 mnkr 

bättre. I finansnettot ingår utdelning från Kommuninvest med 3,8 mnkr. 

Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 12,5 

mnkr bättre än budget. I april lämnades en helårsprognos på 38,8 mnkr. 

I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår moderbolaget Upplands-Bro 

Kommunföretag AB och de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Upplands-Bro Kommunföretag AB 

indikerar ett helårsresultat på -220 tkr vilket är 283 tkr sämre än budget. AB 
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Upplands-Brohus helårsprognos är 8 mnkr bättre än budget, med en 

prognosticerad vinst på 22 mnkr. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 

bedömer att årets resultat blir 48 tkr bättre än budget, vilket innebär en vinst på 

ca 1 mnkr. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB är 46 tkr bättre än 

budget, vilket innebär en vinst på 138 tkr. Kommunen äger 51 % av bolaget. 

Barnperspektiv 

Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan ur ett barnperspektiv. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

Bilagor 

1. Delårsbokslut januari – augusti 2019 med helårsprognos.  

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder  

 Upplands-Bro Kommunföretag  

 AB Upplands-Brohus  

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB  

 Österhöjdens Garage AB  

 Revisorerna  
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§ 125 Delårsbokslut januari - augusti 2019 
 Dnr KS 19/0007 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2018 med helårsprognos godkänns. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 

deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden 

januari till och med augusti 2019. Underlaget utgörs bland annat av 

nämndernas redogörelser över resultat och helårsprognos samt måluppföljning.  

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 87,7 mnkr (85,1 mnkr).  

I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten 

med 35,4 mnkr och försäljningsintäkter för tomträtter med 1,1 mnkr. Inga 

exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har ökade 

skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 8,8 mnkr jämfört med budget. 

Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 18,6 mnkr 

exklusive försäljning av tomträtter och intäkter från 

exploateringsverksamheten.  

Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 3,8 mnkr och 

finansnettot bidrar till överskottet med 2,7 mnkr.  

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 29,5 mnkr. Det är 

19,8 mnkr bättre än budgeterat resultat på 9,7 mnkr. Nämnderna beräknas 

lämna ett samlat överskott på 7 mnkr, då ingår försäljning av mark med ett 

netto på 34,2 mnkr. Av nämnderna beräknas Gymnasie- och 

arbetsmarknadsnämnden redovisa ett underskott på 9,7 mnkr, ekonomiskt 

bistånd 8 mnkr, Utbildningsnämnden 5 mnkr, Socialnämnden 3 mnkr och 

Tekniska nämnden 1,5 mnkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett 

underskott med 8,2 mnkr om man räknar bort exploateringsintäkter.  

Pensionskostnaderna beräknas bli 3 mnkr högre än budgeterat liksom 

semesterlöneskulden 4 mnkr. Samtidigt så beräknas finansnettot bli 2,8 mnkr 
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bättre. I finansnettot ingår utdelning från Kommuninvest med 3,8 mnkr. 

Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 12,5 

mnkr bättre än budget. I april lämnades en helårsprognos på 38,8 mnkr. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2018 med helårsprognos godkänns. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder  

 Upplands-Bro Kommunföretag  

 AB Upplands-Brohus  

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB  

 Österhöjdens Garage AB  

 Revisorerna  
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Inledning 

I kommunens styrprocess anges när uppföljning av budget till Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige ska ske. Den andra tertialuppföljningen, delårsbokslutet, omfattar 

perioden 1 januari till och med 31 augusti 2019 De redovisningsprinciper som används i 

årsbokslutet har använts. Om avvikelse har skett kommenteras det nedan. Antalet noter 

och detaljeringsgrad är minimerat i jämförelse med årsbokslutet och endast väsentliga 

periodiseringar och avstämningar har genomförts. 

Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för kommunen presenteras. 

Uppföljning sker mot respektive nämnds budget för såväl drift som investeringar och 

varje nämnd kommenterar måluppfyllelse, driftsresultat och verksamhet under årets 

första åtta månader. 

I delårsbokslutet redovisas helårsprognos på övergripande kommunnivå och per nämnd. 

Resultatet och prognos för respektive koncernbolag redovisas. Belopp i parentes avser 

motsvarande period 2018. 

1.2 Nyckeltal 

Nyckeltal 201908 201808 201708 201608 

Folkmängd 30 juni respektive år 29 174 28 358  27 265   26 214  

Kommunalskatt, kr 19 :60 19 :60  19 :60   19 :60  

Landstingsskatt, kr 12 :08 12 :08  12 :08   12 :08  

Resultat mnkr 87,7 85,4  90,6   54,5  

Resultat kr per invånare 3 005 2 976  3 323   2 137  

Nettokostnadernas andel av skatter och 
utjämning 

92,1 91,9  90,8   93,7 %  

Balansomslutning mnkr 1 625 1 416  1 316   1 379  

Tillgångar kr per invånare 55 697 49 946  48 281   52 614  

Anläggningstillgångar kr per invånare 43 247 38 814  38 477   40 514  

Eget kapital kr per invånare 31 897 28 927  28 599   27 161  

Soliditet % 1) 57 58  59   52  

Nettolåneskuld av anläggningstillgångar % 
2) 

1,6 7  7   7  

Nettoinvesteringar, mnkr 3) 87 65  114   44  

Borgensåtagande kr per invånare 65 070 65 103  67 764   51 619  

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt kr per 
inv 

23 980 24 115  24 596   19 614  

     

1) Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar 

2) Nettolåneskulden är kommunens upplåning med avdrag för vidareförmedlade lån till Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 

3) Nettoinvestering är kommunens totala investeringar för året i anläggningstillgångar 
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1.3 Befolkningsutveckling 

Folkmängden i Upplands-Bro fortsätter att öka starkt. Första halvåret ökade 

kommunens folkmängd med 418 (744) personer till 29 174 personer. Första kvartalet 

2019 ökade befolkningen med 156 personer. Sedan 30 juni 2018 är ökningen 816 (1 

093) personer, vilket motsvarar 2,9 %. Befolkningsökningen för första halvåret 2019 på 

418 personer utgörs av ett födelseöverskott på 86 personer och ett positivt 

flyttningsnetto på 316 personer. Det är övervägande flyttningar inom det egna länet som 

bidrar till flyttningsnettot. 

1.4 Delårsresultatet 

Delårsresultat 

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 92,9 mnkr ( 85,4 mnkr) exklusive sociala 

investeringsfonden. 

I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten med  35,4 

mnkr . Inga exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Tomträtter har sålts och 

redovisats till ett nettovärde på 1,1 mnkr, 1,2 mnkr mindre än budgeterat. Kommunen 

har ökade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 8,8 mnkr jämfört med budget. 

Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 18,6 mnkr exklusive 

försäljning av tomträtter och exploateringsverksamhet. 

Kommunen har erhållit utdelning och ränta från Kommuninvest med 3,8 mnkr. 

Finansnettot är 2 mnkr bättre än budget och uppgår till 2,7 mnkr för perioden. 

Skatter och utjämningssystem 

I budget 2019 uppgår finansieringen till 1 609,8 mnkr. Det är skatteintäkter, inkomst- 

och kostnadsutjämning och fastighetsavgift. I  helårsprognos beräknas dessa intäkter 

uppgå till 1 622,3 mnkr vid årets slut. Det innebär en ökning av de beräknade intäkterna 

med 12,5 mnkr. De ökade intäkterna beror till största del på ökad inkomst- och 

kostnadsutjämning samt ökat regleringsbidrag 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 

Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna inklusive utjämning och 

statsbidrag som går åt att finansiera den löpande verksamheten får man ett viktigt 

nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi. 

Nettokostnadsandelen uppgår till 92,1 % (91,9 %) per augusti 2019. 

1.5 Balanskravet och god ekonomisk hushållning 

Balanskravet och god ekonomisk hushållning 

Kommunallagens balanskrav 

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna vid årets slut. Kravet ska 

ses som ett minimikrav på lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att leva upp till 

kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna 

miniminivå. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som 

långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens 

åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer. 
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Ett underskott mot balanskravet i årsbokslutet ska återställas inom de tre kommande 

budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den 

löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. För årets första åtta månader har 

kommunen redovisat 70 tkr i vinst vid försäljning av anläggningstillgångar. Kommunen 

har inte några underskott att täcka från tidigare år. 

Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Avstämningen mot kommunallagens 

balanskrav visar ett resultat på 92,9 mnkr för årets första åtta månader. Enligt 

helårsprognos 29 437 mnkr. 

Balanskravsutredning 
Prognos 

201912 201908 201812 201808 201712 201708 

Resultat enligt resultaträkningen 20 210 87 678 
107 66

6 85 096 44 124 88 653 

Avgår realisationsvinster vid försäljning av 
anläggningstillgång -70 -70 -6 602 -6 602 -1 077  

Årets resultat efter balanskravsjustering 20 140 87 608 
101 06

4 78 494 43 047 88 653 

Avgår reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv (RUR)       

Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv (RUR)       

Uttag från sociala investeringsfonden 9 297 5 265 1 352 260 3 026 1 940 

Insättning till social investeringsfond   -15 000  -12 000  

Balanskravresultat 29 437 92 873 87 416 78 754 34 073 90 593 

Ackumulerad resultatutjämningsreserv 73 690 73 690 73 690 73 690 73 690 73 690 

Ackumulerad social investeringsfond 23 379 32 676 37 941 24 034 24 294 13 380 

Resultatutjämningsreserv 

Upplands-Bro kommun har reserverat medel inom ramen för balanskravsutredningen. I 

och med kommunens goda resultat finns 73,7 mnkr reserverade i 

resultatutjämningsreserven, RUR. 

I och med att skatteunderlagsutvecklingen för 2019 visar att vi inte befinner oss i en 

lågkonjunktur så kommer inte medel från resultatutjämningsreserven att användas. 

Social investeringsfond 

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande 

i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda 

liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja 

trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap 

bland kommuninvånarna. 

Hittills i år har 5,3 mnkr använts från fonden. 

1.6 Ekonomiska mål 

  

Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid 
överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.  

Kommentar 

Årets resultat i helårsprognosen visar på en överskottsnivå på 1,8 % 
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Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att 
utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare 
reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.  

Kommentar 

Kommunen har inte för avsikt att använda något ur resultatutjämningsreserven under 2019. Reserven uppgår till 73,7 
mnkr. 

Kommunens skattesats ska vara oförändrad.  

Kommentar 

Skattesatsen är oförändrad 2019. 

Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får 
finansieras med lån  

Kommentar 

Kommunen har finansierat sina investeringar med egna medel. Inga nya lån har tagits i kommunen under perioden. 

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden  

Kommentar 

Kommunen har externa lån på 20 mnkr som löper med rörlig 3 månadersränta. 

Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina 
anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet 
värde under anläggningarnas livslängd  

Kommentar 

Upplands-Bro kommun växer. Befolkningen har fortsatt att växa under 2019 om än i lägre takt och befolkningen ökat 
med 816 personer sedan delårsbokslutet per augusti 2018. Kommunens anläggningar underhålls för att bibehålla 
anläggningarnas livslängd. En stor underhållssatsning pågår fortfarande av kommunala skolbyggnader. 

Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. 
Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, 
effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet  

Kommentar 

Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott jämfört med budget på  14,5 mnkr exklusive exploateringsintäkter 
och social investeringsfond för perioden. 

Av verksamheterna så redovisar Gymnasie- och arbetslivsnämnden ett underskott på 4,9 mnkr och ekonomiskt 
bistånd ett underskott på 6 mnkr för perioden. 

1.7 Koncernen 

Bolag (tkr) Budget 2019 
Resultat jan-aug 

2019 
Helårsprognos 

2019 
 

Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 

63 -175 -220  

AB Upplands-
Brohus 

14 003 23 328 21 987  

Upplands-Bro 
Kommunfastigheter 
AB 

961 993 1 009  

Österhöjdens 
Garage AB 

92 15 138  

Någon sammanställd redovisning för koncernen har inte gjorts i detta delår då krav på 

detta inte längre finns i den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår moderbolaget Upplands-Bro 

Kommunföretag AB och de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och Upplands-

Bro Kommunfastigheter AB. Moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB 

uppvisar en förlust på -175 tkr (-93 mnkr) vid delårsbokslutet. AB Upplands-Brohus 

redovisar ett delårsresultat på + 23,3 mnkr (+21,5 mnkr) och Upplands-Bro 



 

Upplands-Bro, Verksamhetsrapport augusti 2019 7(119) 

 

 

Kommunfastigheter AB ett delårsresultat på + 1 mnkr (+4,1 mnkr). Österhöjdens 

Garage AB redovisar en resultat på +15 tkr (+37 tkr). 

Helårsprognosen för moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB beräknas bli 

283 tkr sämre än budget, och lämnar en prognos på -220 tkr. Helårsprognosen för AB 

Upplands-Brohus beräknas bli 8 mnkr bättre än budget, med en prognosticerad vinst på 

22 mnkr. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB bedömer att resultatet vid årets slut 

beräknas bli 48 tkr bättre än budget, med en prognosticerad vinst på 1 mnkr. 

Österhöjdens Garage 46 tkr bättre än budget lämnar en prognos på 138 tkr i vinst. 

1.8 Finansiell ställning och kassaflöde 

Tillgångar 

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 1 218,5 mnkr (1 058,1 mnkr). 

Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 25,1 mnkr (31,8 mnkr). Det är 

markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten. 

Likviditet 

Kommunens likviditet är god. Bank- och banktillgodohavanden uppgår till 175,1 mnkr 

(123,3 mnkr) per den sista augusti. 

Kortfristiga lån 

Kommunen disponerar en checkkredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Den sista 

augusti utnyttjades ingen kredit. 

Långfristiga lån 

Kommunens långfristiga lån uppgår till 20 mnkr (75 mnkr). 

Kommunens lån är upptagna genom Kommuninvest. Tidigare lån genom 

Handelsbanken 55 mnkr har betalats tillbaka. 

Pensioner 

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. KPA administrerar 

kommunens pensioner. De samlade pensionsåtagandena vid delårsbokslutet uppgår till 

699,6 mnkr (683,9 mnkr) inklusive löneskatt och återlånas i verksamheten. Faktiska 

utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande har skett med 21,1 mnkr 

(20,9 mnkr) inklusive löneskatt fram till och med sista augusti. Avsättningar för 

pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet. 

Den del som betalas ut som individuell del (PV-valet) kostnadsförs också vid 

intjänandet och redovisas som kortfristig skuld. I delårsbokslutet redovisas 29,6 mnkr 

(28,7 mnkr) i kostnader för PV-valet inklusive löneskatt. Inbetalningen till PV-valet 

sker i mars nästkommande år för de med avtal KAP-KL och kvartals vid avtal AKAP-

KL. 

Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i 

anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt 

index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. I delårsbokslutet 

uppgick skulden till 474,4 mnkr (487 mnkr) inklusive löneskatt. Kommunen har inte 

några särskilda placerade medel för pensioner. 

Totalt uppgick kommunens pensionskostnader inklusive särskild löneskatt till 74,4 
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mnkr (63,1mnkr). 

Borgensåtagande 

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om 

åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska 

intressen eller sker i kommunens egna bolag eller annan om alternativet är att 

kommunen genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt 

kräva lämplig säkerhet. 

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 878,4 mnkr vilket är 20,1 mnkr mer än vid 

årsskiftet. Borgensåtagandet till AB Upplands-Brohus uppgår till 925,9 mnkr (925,9 

mnkr), till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB till 772 mnkr (752 mnkr) och till 

Österhöjdens Garage AB till 21 mnkr (21 mnkr). Borgensåtagandet till Upplands-Bro 

Kommunföretag AB avser lån till Kommuninvest på 127 mkr och är oförändrat. Totalt  

uppgår dessa borgensåtaganden till 1 845,9 mnkr (1 825,9 mnkr). Kommunen har också 

borgensåtagande till Brandkåren Attunda med 12,2 mnkr (12,4 mnkr). Övriga 

borgensåtaganden på totalt 20,3 mnkr är kopplade till bostäder och föreningar. Enligt 

bedömning har kommunen begränsade åtaganden som kan leda till förlust. Siffrorna 

inom parentes avser borgensåtaganden vid årsskiftet. 

Soliditet 

Av kommunens balansomslutning på 1 624,9 mnkr (1 416,4 mnkr) uppgår det egna 

kapitalet till 930,6 mnkr (820,3 mnkr), vilket innebär en soliditet på 57,3 % (57,9 %). 

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. 

Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av 

resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringarna uppgår till 86,6 mnkr (64,7 mnkr) för perioden januari - augusti. 

Avskrivningar uppgår till 38,5 mnkr (40,1 mnkr). 
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2 Sammanställning av nämndernas redovisade 
mål 

Nämnd Grön (uppnått) 
Gul (delvis 

uppnått/pågående) Röd (ej uppnått/startat) 

Kommunstyrelsen 1 8 - 

Bygg- och miljönämnden - 3 - 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden - 3 - 

Kultur- och fritidsnämnden - 2 1 

Socialnämnden - 3 - 

Tekniska nämnden 1 1 - 

Utbildningsnämnden - 3 - 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 1 2 - 

Summa 3 25 1 

Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom de kommentarer som lämnats till 

nämndmålen, redovisning av resultatet av framtagna indikatorer tillsammans med 

bedömningen av genomförda aktiviteter som är kopplade till målet. Nämndernas 

måluppföljning framgår av respektive nämnds beslutade verksamhetsberättelse som 

presenteras i avsnitt 5. De mål som i nämndernas verksamhetsberättelser är redovisade 

med ett - har bedömts som delvis uppnått/pågående. 

Av nämndernas 29 nämndmål är 3 uppfyllda, 25 delvis uppfyllda och ett mål ej uppnått. 
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3 Helårsprognos 
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 29,5 mnkr (exklusive social 

investeringsfond). Det är 19,8 mnkr bättre än budgeterat resultat på 9,7 mnkr. 

Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott på 7 mnkr, då ingår försäljning av mark 

med ett netto på 34,2 mnkr. 

Av nämnderna beräknas Gymnasie- och arbetslivsnämnden redovisa ett underskott på 

9,7 mnkr, Ekonomiskt bistånd 8 mnkr, Ubildningsnämnden 5 mnkr, Socialnämnden 3 

mnkr, Tekniska nämnden 1,5 mnkr. Kommunstyrelsen beräknas också redovisa 

underskott med 8,2 mnkr om man räknar bort exploateringsintäkter med 34,2 mnkr. 

Äldre- och omsorgsnämnden beräknas redovisa överskott med 8 mnkr. 

Pensionskostnaderna beräknas bli 3 mnkr högre än budgeterat och semesterlöneskulden 

4 mnkr högre än budgeterat. 

Finansnettot beräknas bli 2,8 mnkr bättre än budget. I finansnettot ingår utdelning och 

ränta från Kommuninvest med 3,8 mnkr. 

Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 12,5 mnkr bättre 

än budget. I april lämnades en helårsprognos på 38,8. 

3.1 Resultatprognos 

  

Mnkr 
Utfall 

201908 
Utfall 

201808 
Budget 

helår 
Vårprog

nos 
Höstpro

gnos 

Budget
avvikels

e 

Verksamhetens intäkter 290,7 280,5 398,3 391,3 420,0 21,7 

Jämförelsestörande intäkter:       

Försäljning mark exploatering 35,4 33,0  48,4 35,4 35,4 

Verksamhetens kostnader -1 283,3 -1 189,9 -1 969,8 -1 970,2 -2 001,3 -31,5 

Jämförelsestörande kostnader:       

Bokfört värde försäljning mark exploatering -1,2 -0,1  -0,5 -1,2 -1,2 

Avskrivningar -38,5 -40,1 -52,7 -60,1 -57,8 -5,1 

       

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -996,9 -916,6 -1 624,1 -1 591,1 -1 604,9 19,2 

Skatteintäkter 812,8 771,0 1 220,0 1 215,3 1 219,1 -0,9 

Generella statsbidrag och utjämning 269,2 225,9 389,8 403,2 403,2 13,4 

       

VERKSAMHETENS RESULTAT 85,1 80,2 -14,3 27,4 17,4 31,8 

       

Finansnetto 2,6 4,9 0,1 2,0 2,8 2,7 

       

ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE SOCIAL 
INVESTERINGSFOND 87,7 85,1 -14,2 29,5 20,2 34,5 

Medel från social investeringsfond 5,3 0,3 23,9 9,3 9,3 -14,6 

       

ÅRETS RESULTAT 93,0 85,4 9,7 38,8 29,5 19,9 
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3.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen 

Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen 

Kommunstyrelsen 25 979   

Skatteintäkter och bidrag  12 531   

Gymnasie- och arbetslivsnämnden -9 679   

Äldre- och omsorgsnämnden 8 000   

Ekonomiskt bistånd -8 000   

Utbildningsnämnden -5 000   

Socialnämnden -3 000   

Finansnetto 2 800   

Kommungemensamt -2 612   

Tekniska nämnden -1 506   

Kultur- och fritidsnämnden 293   

    

Summa större avvikelseposter i 
helårsprognosen, tkr 19 806   

Jämförelse av lämnade helårsprognoser vår och höst 

Helårsprognos budgetavvikelse i tkr Vårprognos Höstprognos   

Revisionen 0 0   

Kommunstyrelsen 37 669 25 979   

Bygg- och miljönämnd -1 000    

Gymnasie- och arbetslivsnämnden -9 482 -9 679   

Kultur- och fritidsnämnd -517 294   

Socialnämnden -5 450 -3 000   

Ekonomiskt bistånd -5 000 -8 000   

Tekniska nämnden -5 200 -1 506   

Utbildningsnämnden -5 000 -5 000   

Äldre- och omsorgsnämnden -400 8 000   

Summa nämndverksamhet 5 620 7 088   

Kommungemensamt (pension m.m) 3 484 -2 612   

Summa driftredovisningen 9 104 4 476   
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3.3 Prognos för nämnderna 

3.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna 

Prognos driftbudget för nämnderna 

  

(tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 
Kostna

d Intäkt Netto 

Revision 1 165 0 1 165 0 0 0 0 

Kommunledningskontoret 182 917 47 878 185 539 52 000 -2 622 4 122 1 500 

Samhällsbyggnadskontoret (ks) 27 431 19 963 30 500 49 000 -3 069 29 037 25 969 

Försäljning tomträtter 275 3 665 200 2 100 75 -1 565 -1 490 

Kommunstyrelsen 210 624 71 506 216 239 103 100 -5 615 31 594 25 979 

Bygg- och miljönämnden 18 353 12 804 18 653 13 104 -300 300 0 

Gymnasieskola 275 828 157 419 283 825 157 416 -7 997 -3 -8 000 

Gymnasiesärskola 14 162 312 14 162 312 0 0 0 

Arbetsmarknadsinsatser 28 509 10 514 32 154 12 152 -3 645 1 638 -2 007 

Daglig verksamhet 18 237 530 20 915 760 -2 678 230 -2 448 

Vuxenutbildningen 34 878 15 165 35 393 18 456 -515 3 291 2 776 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 371 614 183 940 386 449 189 096 -14 835 5 156 -9 679 

Kultur- och fritidsnämnden 93 602 7 325 93 611 7 628 -9 303 294 

Socialnämnden 314 565 106 635 286 282 75 352 28 283 -31 283 -3 000 

Ekonomiskt bistånd 15 820 200 23 783 163 -7 963 -37 -8 000 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 63 223 7 491 62 843 5 605 380 -1 886 -1 506 

Vatten- och avloppsverksamhet 51 000 51 000 51 000 51 000 0 0 0 

Avfallsverksamhet 31 000 31 000 31 000 31 000 0 0 0 

Tekniska nämnden 145 223 89 491 144 843 87 605 380 -1 886 -1 506 

Utbildningsnämnden 1 295 081 623 020 1 315 951 638 890 -20 870 15 870 -5 000 

Äldre- och omsorgsnämnden 267 945 61 953 226 709 28 717 41 236 -33 236 8 000 

Nämnder 2 733 992 1 156 874 2 713 685 1 143 655 20 307 -13 219 7 088 

Internränta  3 518  9 000  5 482 5 482 

Fastighetsskatt   664  -664  -664 

Semesterlöneskuld   4 000  -4 000  -4 000 

Pensionskostnader 26 500  29 500  -3 000  -3 000 

Generellt bidrag 
Migrationsverket överfört till SN   430  -430  -430 

Kommungemensam 26 500 3 518 34 594 9 000 -8 094 5 482 -2 612 

Driftredovisning kommunen 2 760 492 1 160 392 2 748 279 1 152 655 12 213 -7 737 4 476 

Skatteintäkter och bidrag, netto  1 609 800  1 622 331  12 531 12 531 

Finansnetto    2 800  2 800 2 800 

Finansiering 0 1 609 800 0 1 625 131 0 15 331 15 331 

Totalt 2 760 492 2 770 192 2 748 279 2 777 786 12 213 7 594 19 806 
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(tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

Resultat  9 700  29 507   19 806 

Social investeringsfond 23 938  9 297     

Resultat enligt 
resultaträkningen  -14 238  20 210   34 448 

  

3.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna 

Prognos investeringsbudget för nämnderna 

  

  
Total 

budget 

Förbruk
at tom 

2018 
Progno
s 2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

 Netto Netto Netto Netto Netto 

Bredbandsutbyggnad 1 000 60 0 940 940 

Fortsatt utbyggnad IT 11 000 6 496 1 700 4 504 2 804 

Investeringsram KLK 5 000 2 716 20 2 284 2 264 

Översyn av Furuhällshuset 750 103  647 647 

Ökad digitalisering 14 600 513  14 087 14 087 

Upplands-Bro Ekhammar 7:18   5 204  -5 204 

Ekhammar 4:125   5 305  -5 305 

Utveckling av Tibbleviken  -135 131  4 

Vägrenoveringar naturreservat 400 392 40 8 -32 

Restaurering Lejondalssjön 3 000 435  2 565 2 565 

Agresso Tid och Projekt 200 18  182 182 

Norrboda (HSB)  1 954 0   

NORRBODA - Brunna verksamhetsområde  15 392 6 000   

Ringvägen  18 585 25 000   

Förskola Lillsjö badväg  75 2 000   

Gamla brandstationen i Bro - VA  53 0   

Gamla brandstationen i Bro - allmänna anläggningar  1 237 6 050   

Kockbacka finplanering  54 743 10   

Blommans förskola Finnsta  692 3 400   

Trädgårdsstaden i Bro Dp1  7 143 20 000   

Hästsportanläggning Önsta  0 300   

Tegelhagen  354 25 000   

Råbyskog LSS boende  4 893 0   

Granhammarsvägen etapp 2  170 3 000   

Anslutningsväg E18  10 045 0   

Brunna industriområde  1 682 0   

Skällsta industriområde  1 305 0   

Jursta 3:14  112 0   

Ålsta Aspvik  976 0   
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Total 

budget 

Förbruk
at tom 

2018 
Progno
s 2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Kommunstyrelsen 35 950 10 733 12 269 25 217 12 948 

Digitaliseringsprocesser 2 041 978 1 063 1 063 0 

Bygg- och miljönämnden 2 041 978 1 063 1 063 0 

Gymnasieskolan 1 247  1 247 1 247 0 

Inventarier Daglig verksamhet 200  200 200 0 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 1 447 0 1 447 1 447 0 

Upprustning Kvistaberg 6 920 4 995 100 1 925 1 825 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 080 920 920 0 

Investeringsram KFN 196 0  196 196 

Fasadskyltar 360 288 83 72 -11 

Skyltar fornminne 100 83 17 17 0 

Sporthall anpassad för bordtennis (flexibel sporthall) 82 731 2 418 34 962 80 313 45 351 

Instrument/Utrustning 500 287 110 213 103 

Förbättring badplatser 1 059 588 0 471 471 

Aktivitetspark i Råby, Bro 12 000 895 21 500 11 105 -10 395 

Konstnärlig utsmyckning rampen 60 30 30 30 0 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 0 160 160 

Kulturmiljö 100 0 0 100 100 

Konstgräs 4 500 0 4 500 4 500 0 

Övrigt fritid 2 000 1 789 0 211 211 

Tillgänglighetsanpassad brygga (från TN) 200 134 66 66 0 

Självservice bibliotek 180 46 134 134 0 

Stora scenen utr. och teknik 100 0 100 100 0 

Förvaltning av kulturmiljöer 200 0 200 200 0 

Elbelysning befintliga motionspår 200 0 0 200 200 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 300 300 0 

Asfaltering Marina föreningshuset 150 0 150 150 0 

Ung i Bro möbler och teknik 210 144 66 66 0 

Summa Kultur- och fritidsnämnden 137 226 35 843 63 238 101 383 38 145 

Socialpsykiatrin Träfflokalen 150 0 108 150 42 

Säkerhetsdörrar 0 0 40 0 -40 

Härnevimottagningen 0 0 2 0 -2 

Summa Socialnämnden 150 0 150 150 0 

Övrigt att fördela 500  500 500 0 

Gatubelysning 4 000  4 000 4 000 0 

Beläggningsunderhåll 4 000  5 418 4 000 -1 418 

Lekplatser 1 500  1 000 1 500 500 

Bullerdämpande åtgärder 1 300  301 1 300 999 

Kungsängens c etapp 3 Torget 30 900 17 952 12 948 12 948 0 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 6 703  6 703 6 703 0 

Kockbacka trafikplats 4 100 2 298 1 802 1 802 0 
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Total 

budget 

Förbruk
at tom 

2018 
Progno
s 2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Parkering 1 500  1 500 1 500 0 

Trygghetsskapande åtgärder 1 000  1 081 1 000 -81 

GIS upphandling och nytt system 1 300  1 300 1 300 0 

Maskiner till drift GPT 400  400 400 0 

Mätutrustning 500  500 500 0 

Mätbil 500  500 500 0 

Flygfotografering, kartering och digitalisering 1 000 392 608 608 0 

Summa Tekniska nämnden skattefinansierat 59 203 20 642 38 561 38 561 0 

Nya containrar kretsloppscentraler 255  0 255 255 

Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor 1 000  0 1 000 1 000 

KLC i egen regi 2 242 999 0 1 243 1 243 

Summa Avfall 3 497 999 0 2 498 2 498 

Ledningsrenovering & Servis Ofördelat 55  0 55 55 

Reinvestering Murarv. 80  0 80 80 

Diverse inv. Maskiner 1 000  1 000 1 000 0 

Pumpstationer 10 247  5 000 10 247 5 247 

Utredn. och åtg. ovidkommande vatten 8 407  1 000 8 407 7 407 

LPS-pumpar ospecificerat 4 790  2 500 4 790 2 290 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln 150 000 342 750 149 658 148 908 

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 150 000 87 807 62 193 62 193 0 

Vattenkiosker 3 359 2 072 500 1 287 787 

Dagvattendammar/-åtgärder 12 745  1 000 12 745 11 745 

Nya ledningar ospec 10 421  4 500 10 421 5 921 

Projektera Näshagen, Tjusta 3 000  1 500 3 000 1 500 

Ådö utbyggnad 99 120 50 794 10 000 48 326 38 326 

Utökat VA-verksamhetsområde 33 121  5 000 33 121 28 121 

Överföringsledning Säbyholm 10 000  500 10 000 9 500 

Nytt fordon 4 000  3 000 4 000 1 000 

Summa VA 500 345 141 015 98 443 359 330 260 887 

Summa Tekniskanämnden 563 045 162 656 137 004 400 389 263 385 

KT-satsning förskolor och skolor 2 000 0 3 768 2 000 -1 768 

Inventarier/ utrustning förskolor och skolor 4 358 0 2 500 4 358 1 858 

Larm och säkerhet 3 000 0 1 000 3 000 2 000 

Modernisering av kök, utrustning 1 000 0 1 090 1 000 -90 

Upprustning av utomhusmiljö 500 0 500 500 0 

Summa Utbildningsnämnden 10 858 0 8 858 10 858 2 000 

Upprustning av bostadsrättslägenheter 
servicehuslägenheter 1 056 0 1 006 1 056 50 

Renovering av lokaler 0 0 50 0 -50 

Kungsgården 198 0 198 198 0 

Dagverksamhet 50 0 50 50 0 

Norr/Allégården 270 0 270 270 0 
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Total 

budget 

Förbruk
at tom 

2018 
Progno
s 2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Norr/Allégården sängar/traverser (från 2018) 505 68 437 437 0 

Hemtjänst elcyklar 100 0 100 100 0 

Hemtjänst inredning omklädningsrum 91 0 91 91 0 

Förebyggande enheten, uteplats Torget 4 85 0 85 85 0 

Äldre- och omsorgsnämnden 2 355 68 2 287 2 287 0 

      

      

Summa Investeringsredovisning totalt 753 072 210 278 226 316 542 794 316 478 

*) Investeringar i exploateringsverksamheten är inte nedsummerad i totalsumman då 

den verksamheten inte har någon budgetram 
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4 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar 

4.1 Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna 

  

(tkr) Budget 201908 Redovisat 201908 Budgetavvikelse 201908 

Avvike
lse 

201808 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 
Kostna

d Intäkt Netto Netto 

Revision 777 0 523 0 254 0 254 285 

Kommunledn. -
kontoret 120 619 31 919 118 363 34 760 2 256 2 841 5 097 6 531 

Samhällsbyggnads
-kontoret (ks) 17 328 13 308 20 089 47 310 -2 762 34 002 31 240 32 373 

Försäljning 
tomträtter 183 2 443 138 1 235 45 -1 208 -1 163 110 

Kommunstyrelsen 138 129 47 671 138 590 83 306 -461 35 635 35 174 39 014 

Bygg- och 
miljönämnden 11 647 8 536 11 510 8 380 137 -156 -19 -1 250 

Gymnasieskola 179 488 104 946 184 423 104 043 -4 935 -903 -5 838 800 

Gymnasiesärskola 9 441 208 8 815 210 626 2 628 316 

Arbetsmarknadsins
atser 19 508 7 184 21 469 8 325 -1 961 1 141 -820 -1 755 

Daglig verksamhet 11 799 353 13 681 583 -1 882 230 -1 652 -163 

Vuxenutbildningen 22 597 10 110 21 684 11 986 913 1 876 2 789 2 258 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnde
n 242 833 122 801 250 072 125 147 -7 239 2 346 -4 893 1 456 

Kultur- och 
fritidsnämnden 60 632 4 883 60 880 5 672 -248 789 541 4 432 

Socialnämnden 207 515 71 090 206 171 72 712 1 344 1 622 2 966 16 159 

Ekonomiskt 
bistånd 10 547 133 16 496 130 -5 949 -3 -5 952 -467 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 41 149 4 993 41 353 5 145 -204 152 -52 -1 272 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 33 408 34 000 35 995 36 040 -2 587 2 040 -547 1 028 

Avfallsverksamhet 20 466 20 697 17 412 23 972 3 054 3 275 6 329 5 831 

Tekniska 
nämnden 95 023 59 690 94 760 65 157 263 5 467 5 730 5 587 

Utbildningsnämn
den 845 597 415 347 859 066 435 890 -13 469 20 543 7 074 -78 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 174 754 41 136 170 295 44 500 4 459 3 364 7 823  

Nämnder 1 787 455 771 287 1 808 363 840 893 -20 908 69 606 48 698 65 138 

Internränta  2 348  6 570  4 222 4 222 1 281 

Fastighetsskatt   443  -443  -443 -421 

Semesterlöneskuld   4 636  -4 636  -4 636 -2 355 

Pensions -
kostnader 16 960  25 428  -8 468  -8 468 -6 331 
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(tkr) Budget 201908 Redovisat 201908 Budgetavvikelse 201908 

Avvike
lse 

201808 

Generellt bidrag 
Migrationsverket 
överfört till SN   430  -430  -430 -1 012 

Kreditering hyror 
för 2017      0 0 816 

Övrigt    119 0 119 119 -148 

Kommungemensa
m 16 960 2 348 30 936 6 689 -13 976 4 341 -9 635 -8 170 

Driftredovisning 
kommunen 1 804 415 773 635 1 839 299 847 582 -34 884 73 947 39 063 56 967 

Skatteintäkter och 
bidrag, netto  1 073 200  1 081 984  8 784 8 784 -7 686 

Finansnetto  667  2 677  2 010 2 010 3 053 

Finansiering 0 1 073 867 0 1 084 661 0 10 794 10 794 -4 633 

Totalt 1 804 415 1 847 501 1 839 299 1 932 243 -34 884 84 741 49 857 52 334 

Resultat  43 086  92 943   49 857 52 334 

Social 
investeringsfond 23 938  5 265      

Resultat enligt 
resultaträkningen  19 148  87 678     

  

4.2 Resultaträkning 

  

Tkr Not 
Kommun 

201908 
Kommun 

201808 
Budget 
201912 

Prognos 
201912 

Verksamhetens intäkter 1 326 129 313 498 398 326 420 000 

Verksamhetens kostnader 2 -1 284 508 -1 189 988 -1 969 789 -1 967 121 

Avskrivningar 3 -38 539 -40 134 -52 662 -57 800 

Verksamhetens nettokostnader  -996 918 -916 624 -1 624 125 -1 604 921 

Skatteintäkter 4 812 754 770 995 1 220 000 1 219 131 

Generella statsbidrag och utjämning 5 269 229 225 853 389 800 403 200 

Verksamhetens resultat  85 066 80 224 -14 325 20 210 

Finansiella intäkter 6 8 271 9 728 8 116 10 300 

Finansiella kostnader 7 -5 659 -4 856 -8 030 -7 500 

Resultat efter finansiella poster  87 678 85 096 -14 239 20 210 

Extraordinära poster      

Årets resultat inklusive social investeringsfond 8 87 678 85 096 -14 239 20 210 

Medel från social investeringsfond  5 265 261 23 938 9 297 

      

Årets resultat exklusive social investeringsfond  92 943 85 357 9 700 29 507 
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4.3 Balansräkning 

  

Tkr Not 201908 201812 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 9 6 150 4 368 

Summa Immateriella anläggningstillgångar  6 150 4 368 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 1 134 232 1 056 751 

Maskiner och inventarier 10 84 285 113 191 

Summa materiella anläggningstillgångar  1 218 517 1 169 942 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Värdepapper, andelar, bostadsrätter  34 732 34 732 

Långfristiga fordringar  2 296 2 296 

Summa finansiella anläggningstillgångar 11 37 028 37 028 

    

Summa anläggningstillgångar  1 261 695 1 211 338 

    

Omsättningstillgångar    

Exploateringsfastigheter, varulager 12 25 116 31 677 

Fordringar 13 163 064 178 452 

Kassa och bank 14 175 056 169 470 

    

Summa omsättningstillgångar  363 237 379 599 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  1 624 932 1 590 937 

  

  

Tkr Not 201908 201812 

    

EGET KAPITAL    

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Ingående eget kapital  736 526 623 595 

Resultatutjämningsreserv  73 691 73 691 

Social investeringsfond  32 676 37 941 
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Tkr Not 201908 201812 

Årets resultat  87 678 107 666 

Summa eget kapital 15 930 571 842 893 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser  193 268 166 190 

Särskild avtals/ålderspension  2 518 2 558 

Summa avsättningar 16 195 786 168 748 

    

Skulder    

    

Långfristiga skulder    

Långfristiga skulder  175 791 232 403 

Summa långfristiga skulder 17 175 791 232 403 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  37 713 122 013 

Övriga kortfristiga skulder  285 071 224 880 

Summa kortfristiga skulder 18 322 784 346 893 

    

Summa skulder  498 575 579 296 

    

SUMMA EGET KAPITAL    

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 624 932 1 590 937 

    

Pensionsförpliktelser 19 474 360 481 383 

Borgensåtaganden 20 1 898 367 1 858 206 

Summa borgens- och ansvarsåtaganden  2 372 727 2 339 589 

  

4.4 Kassaflödesanalys för kommunen 

  

Tkr 
Not 
21 201908 201808 201812 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

     

Årets resultat  87 678 85 096 107 666 

Justering för av- och nedskrivningar  38 539 40 134 61 912 

Justering förändring avsättn pensioner o övriga avsättn  27 038 15 309 15 892 

Justering netto reavinster/förluster  -70 -6 602 -3 297 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  153 186 133 938 182 173 

     

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager  6 561 -5 081 -4 985 



 

Upplands-Bro, Verksamhetsrapport augusti 2019 21(119) 

 

 

Tkr 
Not 
21 201908 201808 201812 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar  15 388 14 732 -3 087 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder  -24 109 -39 998 76 373 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år  -1 613 107 35 138 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  149 412 103 698 285 612 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i immateriella anläggningstillgångar  -4 105 -2 458 -3 997 

Investering i materiella anläggningstillgångar  -84 795 -66 363 -200 817 

Försäljning av materiella anläggningstillångar  74 7 679 7 699 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -88 826 -61 141 -197 115 

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+)  -55 000   

Ökning/Minskning långsiktiga fordringar    214 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -55 000  214 

     

Årets kassaflöde  5 586 42 557 88 711 

Likvida medel vid årets början  169 470 142 422 80 758 

Likvida medel vid årets slut  175 056 184 979 169 470 

  

4.5 Noter 

  

Noter 201908 201808 201812 

    

Not 1 Verksamhetens intäkter    

Diverse intäkter 16 683 14 225 24 074 

Taxor och avgifter 95 070 88 548 134 191 

Hyror och Arrenden 16 371 15 589 23 086 

Bidrag 127 195 117 259 202 112 

Försäljning av verksamhet och entreprenad 34 065 36 872 58 986 

Exploateringsintäkter 35 440 32 959 83 412 

Försäljning tomträtter 1 235 1 444 2 189 

Realisationsvinster 70 6 602 6 602 

Jämförelsestörande poster:    

Exploateringsintäkter består av försäljning av 
exploateringsmark 35 440 32 959 83 412 

I bidrag ingår investeringsbidrag på vägkropp och i diverse 
intäkter ingår markintrångsersättning   38 248 

Summa verksamhetens intäkter 326 129 313 498 534 653 

    

Not 2 Verksamhetens kostnader    
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Noter 201908 201808 201812 

Löner och sociala avgifter -657 576 -609 942 -967 544 

Pensionskostnader -74 440 -63 094 -88 299 

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -573 -612 -1 148 

Bränsle energi och vatten -21 567 -21 849 -32 773 

Köp av huvudverksamhet -257 982 -245 942 -375 508 

Lokal- och markhyror -89 227 -86 673 -129 871 

Övriga tjänster -104 515 -93 470 -156 297 

Lämnade bidrag -38 494 -33 687 -48 876 

Realisationsförluster och utrangeringar -245  -3 306 

Övriga kostnader -39 889 -34 720 -64 640 

Jämförelsestörande poster:    

I övriga kostnader ingår bokfört värde försäljning mark 
exploatering -1 219 -123 -219 

Summa verksamhetens kostnader -1 284 508 -1 189 988 -1 868 261 

    

Kostnad för operationell leasing    

Bilar och transportmedel -1 659 -1 453 -2 255 

Datorer och övriga arbetsmaskiner, inventarier -3 789 -3 353 -5 797 

Summa operationell leasing -5 448 -4 806 -8 052 

Avtalen löper som längst 3 år    

    

Not 3 Avskrivningar    

Avskrivning immateriella tillgångar -2 323 -4 900 -7 360 

Avskrivning byggnads-/tekniska anläggningar -33 176 -20 044 -30 463 

Avskrivning maskiner/inventarier -3 041 -15 191 -24 088 

Summa avskrivningar -38 539 -40 134 -61 912 

    

Not 4 Skatteintäkter    

Allmän kommunalskatt 821 548 773 280 1 159 920 

Skatteavräkning föregående år, justeringspost 805 -2 304 -3 919 

Skatteavräkning innevarande år, prognos -9 599 18 -1 674 

Summa skatteintäkter 812 754 770 995 1 154 327 

Slutavräkningsdifferensen för 2018 var 44 kr per invånare. 
Den preliminära slutavräkningen för 2019 visar enligt 
SKL:s prognos -503 kr per invånare    

    

Not 5 Statsbidrag och utjämning    

Inkomstutjämningsbidrag 165 886 145 725 218 588 

Strukturbidrag    

Regleringsbidrag    

Kostnadsutjämningsbidrag 65 034 48 435 72 652 

Kommunal fastighetsavgift 30 324 29 165 43 463 

Generella bidrag från staten 6 479 9 704 18 738 

Regleringsavgift 13 400 2 878 4 317 
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Noter 201908 201808 201812 

Avgift till LSS-utjämning -11 893 -10 055 -15 083 

Summa statsbidrag och utjämning 269 229 225 853 342 676 

    

Not 6 Finansiella intäkter    

Ränta på likvida medel 341 341 341 

Ränta kravverksamhet 376 145 697 

Ränta utlämnade lån 47 38 73 

Utdelning Kommuninvest och AB Vårljus 3 473 5 175 5 175 

Borgensavgift Koncernföretag 3 978 3 966 5 946 

Övriga finansiella intäkter 55 63 101 

Summa finansiella intäkter 8 271 9 728 12 334 

    

Not 7 Finansiella kostnader    

Ränta upptagna lån -544 -706 -1 065 

Räntor pensionsavsättning inklusive löneskatt på räntedel -4 845 -3 996 -4 793 

Övriga finansiella kostnader -270 -154 -293 

Summa finansiella kostnader -5 659 -4 856 -6 151 

    

Not 8 Balanskrav    

Redovisning av uppfyllt balanskrav enligt 
kommunallagens 8 kapitel:    

Resultat enligt resultaträkningen 87 678 85 096 107 666 

Avgår realisationsvinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar -70 -6 602 -6 602 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 87 608 78 494 101 064 

Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv 
(RUR)    

Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)    

Uttag från sociala investeringsfonden 5 265 260 1 352 

Insättning till sociala investeringsfonden   -15 000 

Balanskravsresultat 92 873 78 754 87 416 

Ackumulerad resultatutjämningsreserv, RUR 73 690 73 690 73 690 

Ackumulerad social investeringsfond 32 676 23 034 37 941 

  

  

Noter 201908 201812 

   

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Ingående Anskaffningsvärde 37 122 33 125 

Inköp 1 151 150 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 2 954 3 847 

Utgående anskaffningsvärde 41 227 37 122 
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Noter 201908 201812 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -32 754 -25 394 

Årets avskrivningar -2 323 -7 360 

Utgående ack. avskrivningar -35 077 -32 754 

   

Utgående redovisat värde 6 150 4 368 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 4 år 5 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

Not 10 Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   

Ingående Anskaffningsvärde 1 123 956 1 007 093 

Inköp 20 728 73 988 

Utrangeringar -446 -5 126 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 60 476 48 001 

Utgående anskaffningsvärde 1 204 714 1 123 956 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -279 573 -249 978 

Utrangeringar 191 868 

Överföringar -12 792  

Årets avskrivningar -20 399 -30 463 

Utgående ack. avskrivningar -312 573 -279 573 

   

Pågående arbeten till- och ombyggnad 242 091 212 369 

   

Utgående redovisat värde 1 134 232 1 056 751 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 34 år 33 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

Maskiner och inventarier   

Ingående Anskaffningsvärde 259 867 229 146 

Inköp 10 781 28 624 

Utrangeringar -444 -3 639 

Överföring från eller till annat slag av tillgång -36 643 5 735 

Utgående anskaffningsvärde 233 561 259 867 

   

Ingående avskrivningar -146 676 -126 144 

Utrangeringar 438 3 557 

Överföringar 12 792  

Årets avskrivningar -15 830 -24 088 

Utgående ack. avskrivningar -149 276 -146 676 
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Noter 201908 201812 

Utgående redovisat värde 84 285 113 191 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 6 år 11 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar   

Aktier och andelar   

Upplands-Bro Kommunföretag AB 10 000 10 000 

Österhöjdens Garage AB 9 068 9 068 

Kommuninvest Förlagsbevis 3 500 3 500 

Vårljus AB 498 498 

Inera AB 43 43 

Kommuninvest ekonomisk förening 8 119 8 119 

Summa Aktier och andelar 31 227 31 227 

Långfristiga fordringar   

Mälarkraft AB 260 260 

Församlingen Arken - Växthuset 268 268 

Församlingen Arken - Kungsskolan 166 166 

Källskolan 1 281 1 281 

Hoppetossa Norra AB 145 145 

Montessoriskolan Pärlan 175 175 

Summa Långfristiga fordringar 2 296 2 296 

Bostadsrätter 3 505 3 505 

Summa finansiella anläggningstillgångar 37 028 37 028 

   

Not 12 Exploateringsfastigheter, tomträtter   

Tomtmark för försäljning 24 978 31 401 

Tomträtter omsättningstillgångar Björknäs 138 276 

Summa exploateringsfastigheter, tomträtter 25 116 31 677 

   

Not 13 Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 48 493 39 230 

Statsbidragsfordringar 1 621 1 469 

Momsfordran 16 724 32 304 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 55 071 76 833 

Övriga kortfristiga fordringar 41 154 28 615 

Summa kortfristiga fordringar 163 064 178 452 

   

Not 14 Kassa och Bank   

Kassa 8 9 

Postgiro 663 2 222 

Bank 174 386 167 239 

Summa Kassa och Bank 175 056 169 470 
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Noter 201908 201812 

   

Not 15 Eget Kapital   

Ingående balans eget kapital 731 261 637 243 

Uttag social investeringsfond 5 265 1 352 

Avsättning social investeringsfond  -15 000 

Summa eget kapital 736 526 623 595 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 73 691 73 691 

IB Social Investeringsfond 37 941 24 294 

Uttag sociala investeringsfonden 2015 -5 265 -1 352 

Reservering social investeringsfond  15 000 

Social investeringsfond 32 676 37 941 

Årets resultat 87 678 107 666 

Summa Eget Kapital 930 571 842 893 

   

Not 16 Avsättningar   

Särskild avtals/ålderspension 2 026 2 059 

PA/KL och övrig pension 155 536 133 743 

Summa pensioner 157 562 135 802 

Löneskatt 38 224 32 946 

Summa avsatt till pensioner 195 786 168 748 

   

Aktualiseringsgrad 106 % 97 % 

Beräkningen gjord av KPA. Medlen avsatta för pensionsförpliktelser återlånas i 
verksamheten   

   

Kommunens samlade pensionsåtaganden innefattar   

Avsättning pensioner (Not 16) 195 786 168 748 

Pensionsavgift individuell del (Not 18) 29 432 38 549 

Pensionsförpliktelser (Not 19) 474 360 481 383 

Summa totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt 699 578 688 680 

   

Not 17 Långfristiga skulder   

Kommuninvest 20 000 20 000 

Handelsbanken  55 000 

Summa lån kreditgivare inklusive checkkredit 20 000 75 000 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år   

Anslutningsavgifter VA balanserade över nyttjandetiden 102 380 102 298 

Bidrag SL Infartsparkering balanserade över nyttjandetiden 4 588 4 884 

Exploateringsbidrag 12 867 13 088 

Övriga investeringsbidrag 31 190 32 040 

Gatukostnadsersättningar 4 766 5 094 

Summa förutbetalda intäkter 155 791 157 403 

Summa långfristiga skulder 175 791 232 403 
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Noter 201908 201812 

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt 
under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har   

Den genomsnittliga lånelängden ligger i intervall 1-5 år   

   

Not 18 Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 37 713 122 013 

Moms 5 008 5 016 

Personalens skatter, avgifter 42 797 34 916 

Upplupna löner, sociala avgifter 28 685 56 661 

Pensionsavgift individuell del inkl. särskild löneskatt 29 432 38 549 

Särskild löneskatt utbetalda pensioner 27 173 15 165 

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 75 742 53 081 

Balanserat resultat Renhållning/VA  5 743 

Övrigt *) 76 235 15 750 

Summa Kortfristiga skulder 322 784 346 893 

*) I övriga skulder ingår betalning från Skolverket avseende vuxenutbildning. Upplands-
bro är i år huvudansökande för Upplands-bro, Sundbyberg, Ekerö, Lidingö, Järfälla och 
Norrtälje. 50 568 tkr beräknas betalas till de övriga kommunerna under våren 2020 då 
redovisning görs till Skolverket.   

   

Not 19 Pensionsförpliktelser   

Pensionsskuld intjänad t o m 1997 381 748 387 400 

Löneskatt 92 612 93 983 

Summa 474 360 481 383 

   

Pensionsskuld före 1998 har enligt den kommunala redovisningslagen redovisats som 
en ansvarsförbindelse. Se även not 16 för samlat pensionsåtagande.   

   

Not 20 Borgensförbindelser   

Kungsängens Tennisklubb 990 850 

Upplands-Bro Ryttarförening 450 450 

Brf i HSB 18 855 18 626 

AB Upplands-Brohus 925 900 925 900 

Upplands-Bro Kommunföretag 127 000 127 000 

Upplands-Bro Kommunfastigheter 792 000 752 000 

Österhöjdens Garage AB 21 000 21 000 

Brandkåren Attuna 12 168 12 376 

Statligt kreditgaranterade bostadslån 4 4 

Summa 1 898 367 1 858 206 

Kommunen har åtaganden i Kommunalförbunden Käppala och Norrvatten med 5,41% 
resp 3,77%.   
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Upplands-Bro kommun har i oktober 1999, kf §64, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som 
per 2019-06-30 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning 
av den finansiella effekten av Upplands-Bro kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 457 518 224 647 kr 
kronor och totala tillgångar till 455 142 673 043 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 2 124 267 232 kronor (0,464 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 121 476 4912 
kronor (0,466 %). 

  

  

  

Not 21 Kassaflödesanalys 

Årets kassaflöde visar en ökning av de likvida medlen med 5,6 mnkr. Likvida medlen är vid periodens början 
169,5 mkr och vid periodens slut 175,1 mnkr. Den löpande verksamheten har genererat ett positivt resultat 
med 149,4 mnkr. Investeringsverksamheten har genererat ett negativt kassaflöde på sammantaget -88,8 
mnkr.  Avskrivningarna uppgår til 38,5 mnkr på kommunens anläggningstillgångar. Finansieringsverksamhet 
har  påverkats med -55 mnkr då kommunen har löst ett lån på 55 mnkr under året. 

  

4.6 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR), som är ny från och med den 1 januari 2019, samt 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 

kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och 

anskaffningsvärde. 

Det råder för närvarande osäkerhet om hur gatukostnadsersättningar och renodlade 

investeringsbidrag ska redovisas, då RKRs styrelse i juni 2019 meddelat att det tills 

vidare är tillåtet att redovisa sådana ersättningar enligt både tidigare regelverk (som 

gällde tom 2018-12-31) och det nya regelverket (som gäller från 2019-01-01). 

Kommunen har valt att i delårsrapporten per 31 augusti 2019 fortsatt redovisa enligt det 

tidigare regelverket. Beroende på RKRs styrelses framtida beslut i frågan kan det bli 

väsentliga effekter i resultat- och balansräkning om gatukostnadsersättningar och 

investeringsbidrag ska redovisas enligt det nya regelverket, vilket innebär att dessa ska 

redovisas som intäkter vid ett tillfälle istället för att periodiseras i takt med 

avskrivningar på gator/vägar. 
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Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och 

överstiger 10 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa förekommit 

under räkenskapsåret. Gatukostnadsersättningar eller exploateringsbidrag som belöper 

på vägkropp redovisas alltid som jämförelsestörande post. 

Intäkter 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s augustiprognos 

Övriga intäkter 

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en 

förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 

anläggningens nyttjandeperiod. 

Kostnader 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 

nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i 

form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 

3,5,10,15,20,33,50,60 och 70 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för 

respektive tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från 

Rådets skrift om avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade 

nyttjandetid. Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns omständigheter som 

pekar på att det är nödvändigt (tex verksamhetsförändringar, teknikskiften, 

organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från 

tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden. 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning 

påbörjas när tillgången tas i bruk. Kommunen tillämpar komponentavskrivning 

Leasingkostnader 

Kommunens leasingavtal har bedömts vara operationella eller har en avtalstid på tre år 

eller kortare, vilket innebär att leasinghyror hänförliga till året redovisats som kostnad i 

resultaträkningen. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 

minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 

mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (23 250 kr) och 

gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. 

Anläggningstillgångar 

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en 



 

Upplands-Bro, Verksamhetsrapport augusti 2019 30(119) 

 

 

förutbetald intäkt och periodiseras över anläggnings nyttjandeperiod. 

I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden). 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt 

RIPS07.  För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden 

som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att 

ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild 

avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till 

utbetalningar. 

Resultatutjämningsreserv, RUR 

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket 

för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av 

resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk 

hushållning i kommunen. Resultatutjämningsreserven specificeras i 

balanskravsutredningen. 

Social investeringsfond 

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond inom 

ramen för balanskravsutredningen med riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av 

kommunens resultat för 2013 och 2016 reserverades 10 mnkr respektive år, för år 

2017 12 mnkr och för 2018 15 mnkr (totalt 47 mnkr) inom eget kapital till fonden. 

T.o.m augusti 2019 har 14,3 mnkr utnyttjats. Avsikten med Upplands-Bro kommuns 

sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare 

varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie 

verksamheten ska investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga 

risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna. Sociala 

investeringsfonden specificeras i balanskravsutredningen. 

4.7 Investeringsredovisning 

  

  
Total 

budget 

Förbruk
at tom 

2018 

Redovis
at 

201908 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

 Netto Netto Netto Netto Netto 

Internleasing datorer till verksamheterna   4 140   

Bredbandsutbyggnad 1 000 60  940 940 

Fortsatt utbyggnad IT 11 000 6 496 1 151 4 504 3 353 

Investeringsram KLK 5 000 2 716 20 2 284 2 264 

Översyn av Furuhällshuset 750 103  647 647 

Ökad digitalisering 14 600 513  14 087 14 087 

Upplands-Bro Ekhammar 7:18   5 204  -5 204 

Ekhammar 4:125   5 305  -5 305 

Utveckling av Tibbleviken  -135 131  -131 

Vägrenoveringar naturreservat 400 392 40  -40 

Restaurering Lejondalssjön 3 000 435  2 565 2 565 
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Total 

budget 

Förbruk
at tom 

2018 

Redovis
at 

201908 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Agresso Tid och Projekt 200 18  182 182 

NORRBODA (HSB) Allmänna anläggningar   164,2   

NORRBODA - Brunna verksamhetsomr Allmänna 
anläggningar   

-21 
778,6   

Lillsjön-Örnässjön Allmänna anläggningar   1 872,3   

Granhammarsvägen etapp 2 Allmänna anläggningar 
(forts 12106)   1 290,5   

Ringvägen allmänna anläggningar   3 444,2   

Lillsjö badväg Allmänna anläggningar   59,7   

Gamla brandstationen i Bro Allmänna anläggningar   3 523,5   

Trädgårdsstaden i Bro Allmänna anläggningar   3 404,3   

Hästsportanläggning Önsta, Allmänna anläggningar   91,6   

HUSBYTORP/TEGELHAGEN Allmänna anläggningar   4 387,9   

HÖGBYTORP Allmänna anläggningar   30,8   

Kommunstyrelsen 35 950 10 058 12 481 25 209 13 358 

Digitaliseringsprocesser 2 041 978 679 1 063 384 

Bygg- och miljönämnden 2 041 978 679 1 063 384 

Gymnasieskolan 1 247  230 1 247 1 017 

Inventarier Daglig verksamhet 200  87 200 113 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 1 447 0 317 1 447 1 130 

Upprustning Kvistaberg 6 920 4 995 0 1 925 1 925 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 080 246 920 674 

Investeringsram KFN 196 0 66 196 130 

Fasadskyltar 360 288 83 72 -11 

Skyltar fornminne 100 83 0 17 17 

Sporthall anpassad för bordtennis (flexibel sporthall) 82 731 2 418 14 962 80 313 65 351 

Instrument/Utrustning 500 287 10 213 203 

Förbättring badplatser 1 059 588 0 471 471 

Aktivitetspark i Råby, Bro 12 000 895 17 853 11 105 -6 748 

Konstnärlig utsmyckning rampen 60 30 0 30 30 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 0 160 160 

Kulturmiljö 100 0 0 100 100 

Konstgräs 4 500 0 3 895 4 500 605 

Övrigt fritid 2 000 1 789 0 211 211 

Tillgänglighetsanpassad brygga (från TN) 200 134 66 66 0 

Självservice bibliotek 180 46 0 134 134 

Stora scenen utr. och teknik 100 0 31 100 69 

Förvaltning av kulturmiljöer 200 0 0 200 200 

Elbelysning befintliga motionspår 200 0 0 200 200 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 0 300 300 

Asfaltering Marina föreningshuset 150 0 0 150 150 

Ung i Bro möbler och teknik 210 144 66 66 0 
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Total 

budget 

Förbruk
at tom 

2018 

Redovis
at 

201908 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Summa Kultur- och fritidsnämnden 137 226 35 777 37 211 101 383 64 171 

Socialpsykiatrin Träfflokalen 150 0  150 150 

Säkerhetsdörrar 0 0 40 0 -40 

Härnevimottagningen 0 0 29 0 -29 

Summa Socialnämnden 150 0 88,4 150 81 

Övrigt att fördela 500  0 500 500 

Gatubelysning 4 000  2 541 4 000 1 459 

Beläggningsunderhåll 4 000  5 418 4 000 -1 418 

Lekplatser 1 500  734 1 500 766 

Bullerdämpande åtgärder 1 300  62 1 300 1 238 

Kungsängens c etapp 3 Torget 30 900 17 952 7 012 12 948 5 936 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 6 703  3 475 6 703 3 228 

Kockbacka trafikplats 4 100 2 298 1 694 1 802 108 

Parkering 1 500  919 1 500 581 

Trygghetsskapande åtgärder 1 000  1 081 1 000 -81 

GIS upphandling och nytt system 1 300  0 1 300 1 300 

Maskiner till drift GPT 400  0 400 400 

Mätutrustning 500  276 500 224 

Mätbil 500  0 500 500 

Flygfotografering, kartering och digitalisering 1 000 392 173 608 435 

Summa Tekniska nämnden skattefinansierat 59 203 20 642 23 385 38 561 15 176 

Nya containrar kretsloppscentraler 255  0 255 255 

Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor 1 000  0 1 000 1 000 

KLC i egen regi 2 242 999 0 1 243 1 243 

Summa Avfall 3 497 999 0 2 498 2 498 

Ledningsrenovering & Servis Ofördelat 55  5 55 50 

Reinvestering Murarv. 80  0 80 80 

Diverse inv. Maskiner 1 000  0 1 000 1 000 

Pumpstationer 10 247  756 10 247 9 491 

Utredn. och åtg. ovidkommande vatten 8 407  0 8 407 8 407 

LPS-pumpar ospecificerat 4 790  208 4 790 4 582 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln 150 000 342 91 149 658 149 567 

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 150 000 87 807 25 912 62 193 36 281 

Vattenkiosker 3 000  43 1 287 1 244 

Dagvattendammar/-åtgärder 12 745  512 12 745 12 233 

Nya ledningar ospec 10 421  515 10 421 9 906 

Projektera Näshagen, Tjusta 3 000  47 3 000 2 953 

Ådö utbyggnad 51 500  4 505 48 326 43 821 

Utökat VA-verksamhetsområde 33 121  0 33 121 33 121 

Överföringsledning Säbyholm 10 000   10 000 10 000 

Nytt fordon 4 000  391 4 000 3 609 
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Total 

budget 

Förbruk
at tom 

2018 

Redovis
at 

201908 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Anläggningsavgifter   -25 802   

Summa VA 452 366 88 149 7 183 359 330 326 345 

Summa Tekniskanämnden 515 066 109 790 30 568 400 389 344 019 

KT-satsning förskolor och skolor 2 000 0 3 029 2 000 -1 029 

Inventarier/ utrustning förskolor och skolor 4 358 0 655 4 358 3 703 

Larm och säkerhet 3 000 0 0 3 000 3 000 

Modernisering av kök, utrustning 1 000 0 730 1 000 270 

Upprustning av utomhusmiljö 500 0 104 500 396 

Summa Utbildningsnämnden 10 858 0 4 509 10 858 6 340 

Upprustning av bostadsrättslägenheter 
servicehuslägenheter 1 056 0 69 1 056 987 

Renovering av lokaler 0 0 26 0 -26 

Kungsgården 198 0 82 198 116 

Dagverksamhet 50 0 0 50 50 

Norr/Allégården 270 0 85 270 185 

Norr/Allégården sängar/traverser (från 2018) 505 68 437 437 0 

Hemtjänst elcyklar 100 0 7 100 93 

Hemtjänst inredning omklädningsrum 91 0 0 91 91 

Förebyggande enheten, uteplats Torget 4 85 0 28 85 57 

Äldre- och omsorgsnämnden 2 355 68 739 2 287 1 553 

      

Summa Investeringsredovisning totalt   86 593 542 786 431 036 
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5 Delårsbokslut per nämnd med helårsprognos 
 

5.1 Kommunstyrelsen 

5.1.1 Inledning 

Vinjett 

Upplands-Bro är Kommunen som ger plats. Vi är en av landets mest expansiva 

kommuner. Det ställer krav på utveckling och tillväxt av kommunens verksamheter, 

kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen med mera. Kommunstyrelsen 

ansvar i detta är att ge leverans av hög kvalitet, strategisk och långsiktig planering, 

utveckling, kommunikation samt en fördjupad service på alla områden. 

Ansvarsområde och organisation  

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens 

verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen 

ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och 

arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, 

samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, 

detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt 

mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under 

Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under 

Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan, 

exploatering, övergripande samhällsplanering, natur- och vattenvård, statistik, tomträtter 

och arrenden. 

Viktiga händelser under året 

Utvecklingen i regionen påverkar Upplands-Bro kommun som fortsätter att växa och vi 

ser en ökad efterfrågan på både bostäder och verksamhetslokaler. Intresset att bygga i 

kommunen är fortsatt stort men det är en utmaning att kunna tillhandahålla kommunal 

mark baserat på efterfrågan. Angeläget är också att kunna planera för nya 

verksamhetsområden för att möjliggöra utveckling för kommunens lokala företagare. 

Den utveckling som sker har också påverkat verksamheten och antalet pågående plan- 

och genomförandeprojekt har successivt ökat med en kraftig förväntad ökning i 

bostadsbyggandet framöver. 

Kommunikation är en strategisk nyckelfråga för kommunen. Det har aldrig varit ett så 

stort behov som nu bland våra invånare att erhålla samhällsinformation om viktiga 

händelser i kommunen i rätt tid och på rätt plats. Kommunen använder inarbetade 

kommunikationskanaler och eftersträvar att budskapen ska vara begripliga och tydliga 

för alla. Utveckling sker också för att utveckla kommunikationen i en mer övergripande 

strategisk riktning. 

En handlingsplan för finskt förvaltningsområde (FFO) har tagits fram och har antagits 

av Kommunstyrelsen. 

Arbetet med att etablera ett trygghetscenter i Bro pågår. Etablering ska ske i Brohuset 

med invigning innan årskskiftet. 

Upphandling av bevakningstjänster har slutförts. Ny leverantör har inlett uppdraget. 
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Fokus är nu mer på trygghetsskapande åtgärder. Avtalet innehåller en kommunal 

väktarbil bemannad med två väktare som finns i hela kommunen med hög tillgänglighet 

och närvaro. 

Projektmedel har beviljats av Leader för systerskap i Bro (SIB). Trygghetsutskotte har 

också fattat beslut om finansiering av Bro Utveckling (BID), utökade sommaraktiviteter 

och finansiering av nattvandringar. 

Samarbetet med Fryshuset fortsätter med inriktning på uppsökande verksamhet och 

syblig närvaro i Bro. 

En digitaliseringsstrategi har antagits. En sanordnande funktion för 

digiitaliseringsarbetet har inrättats för underlätta digitaliseringsutvecklingen. 

Fri WiFi i kommunens centrumområden och idrottsplaster har inrättas med finansiering 

via EU i projektet WiFi4EU. 

Planbeslut under året 

Beslut om samråd - Ändring av detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde (Kungsängens Tibble 1:331 m.fl.) 

Beslut om samråd - Detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.), Bro 

Beslut om granskning - Detaljplan för del av Härnevi 1:71, Köpmanvägen 

Upphävande av del av detaljplan 1 för Tibbleskogen, 8804U 

Planuppdrag för Örnäs 1:22, m.fl. (ICA Fastigheter i Brunna) 

Planuppdrag Viktor Jonsson-huset i Bro (Bro-Prästgård 6:29) 

Avslut av planuppdrag - ändring av fastighetsplan för fastigheterna Sylta 8:10 och 8:18 

Avslut av planuppdrag - Detaljplan 15 för del av Brunna Industriområde (Viby 19:6 och 

19:13) Effektvägen-Energivägen 

Marköverlåtelser eller principiella upplåtelser under året 

• Förvärv av Ekhammar 4:125 (Rankhus-området) 

Förvärv av Raskeboda 1:1 (Lillsjön) 

Överlåtelse Bro-Skällsta 1:170 (VErksamhetsområdet i Bro) 

Tomträttsavtal Bro-Skällsta 1:168 (Verksamhetsområdet i Bro) 

Tomträttsavtal Bro-Skällsta 1:169 (Verksamhetsområdet i Bro) 
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5.1.2 Mål och resultat 

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 
I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 

Nämndmål: 
I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 

 

Kommentar 

Resultat på indikator två kommer i samband med redovisning av SCB:s medborgarenkät 

som sänds ut under hösten 2019. Båda indikatorerna rapporteras i samband med 

bokslut. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel anmälda 
trygghetsrelaterade brott i 
förhållande till antal invånare 

     

Upplevd trygghet och 
säkerhet i kommunen      

Nämndmål: 
Öka tryggheten i Bro centrala delar 

 

Kommentar 

Resultat kommer i samband med redovisning av SCB:s medborgarenkät som sänds ut 

under hösten 2019. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Nöjd Region Index 
- Trygghet, Kommunens 
Kvalitet i Korthet (KKiK) 

 50    

Medborgarbedömning hur 
tryggt det är i kommunen  54%    

Nämndmål: 
Minska nyrekryteringen till ungdomskriminalitet 
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Kommentar 

Löpande rapportering sker under året via trygghetsutskottet. En sammanhållen 

redovisning av uppdraget sker samband med bokslut. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Genomlysningar 
(socioekonomiska faktorer)      

Statistik från Polisen/ 
Socialkontoret      

Minskad droganvändning 
bland ungdomar      

Nämndmål: 
Samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer ska stärkas 

 

Kommentar 

Arbete med att uppnå en ökad samverkan med Polisen och andra aktörer sker löpande. 

Rapportering sker via trygghetsutskottet. Målet är att nå en överenskommelse inför 

2020. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Samverkan mellan olika 
aktörer, t ex kommun-polis-
räddningstjänst 

     

Övergripande mål: 
Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

 

Kommentar 

Intensivt arbete sker för att göra det möjligt för fristående aktörer att etablera 

verksamheter inom välfärdssektorn inom kommunen. Som ett led i detta planeras under 

hösten en modell för ersättning rörande skollokaler att införas. Arbete sker också aktivt 

för att underlätta för aktörer att etablera verksamheter i beslutade planområden. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Kommuninvånarna ska 
erbjudas fler alternativ vad 
gäller utförare. 

     

Övergripande mål: 
Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet 

Nämndmål: 
Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet 
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Kommentar 

Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har redovisat hur 

de arbetar med kvalitetsutveckling. Övriga nämnder ska rapportera i samband med 

bokslut. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Inom varje kontor ska det 
finnas ett organiserat arbete 
för att klargöra invånarnas 
behov, förväntningar, krav 
och önskemål 

 100% 70%   

Inom varje kontor ska det 
finnas ett organisatoriskt 
arbete för att säkra och 
utveckla kvalitet 

 100% 70%   

Övergripande mål: 
En kommun i tillväxt 

Nämndmål: 
Upplands-Bro ska driva ett aktivt etableringsarbete som är tydligt kopplat till näringslivets 

förutsättningar 

 

Kommentar 

Företagslotsen som etablerades 2014 har under åren utvecklats och är idag en mycket 

välfungerande funktion för företag som söker en etablerings- eller expansionsmöjlighet 

i Upplands-Bro. Genom företagslotsen får företag råd och tips i ett tidigt skede av 

tjänstepersoner som är experter inom respektive område, som exempelvis bygglov. 

Under det andra tertialet genomfördes för första gången aktiviteten Arena för tillväxt. 

Vid Arena för tillväxt sammanförs fastighetsägare och exploatörer med den som söker 

en lokal, mark eller logitisklösning i kommunen. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal nya 
företagsetableringar      

Nämndmål: 
Bostadsutveckling 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal beslut om samråd, 
utställning, granskning och 
antaganden av detaljplaner 

   7  

Uppskattat antal bostäder i 
antagna detaljplaner.  300  160  

Antal färdigställda småhus 
(egna hem)   9   

Antal färdigställda småhus 
(hyresrätt)   0   
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal färdigställda 
bostadsrätter 
(flerbostadshus) 

  0   

Antal färdigställda 
hyresrätter (flerbostadshus)   174   

Befolkningsutveckling  29 200 29 174 28 756  

Utfall befolkning per 30 juni 2019 

Antal beslut om detaljplaner - 8 

Nämndmål: 
En levande landsbygd där alla kommundelar utvecklas positivt 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal sökta och beviljade 
bygglov utanför tätort      

Andel beviljade bygglov av 
sökta utanför tätort      

Antal bostäder utanför tätort      

Antal boende utanför tätort      

 

 

 

5.1.3 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Kommunlednings
kontoret 120 619 31 919 118 363 34 760 2 256 2 841 5 097 6 531 

Samhällsbyggna
dskontoret 17 328 13 308 20 089 47 310 -2 761 34 002 31 241 32 373 

Försäljning 
tomträtter 183 2 443 138 1 235 45 -1 208 -1 163 110 

Summa 138 130 47 670 138 590 83 305 -460 35 635 35 175 39 014 

 

Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Kommunledningskontoret 182 917 47 878 185 539 52 000 -2 622 4 122 1 500 

Samhällsbyggnadskontoret 27 431 19 963 30 500 49 000 -3 069 29 037 25 968 

Försäljning tomträtter 275 3 665 200 2 100 75 -1 565 -1 490 

Summa 210 623 71 506 216 239 103 100 -5 616 31 594 25 978 
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Ekonomisk analys 

I utfallet gällande Samhällsbyggnadskontorets intäkter har en korrigering gjorts mellan 

T1 och T2, då försäljningsintäkter justerats så att delar av intäkterna bokats om till 

gatukostnadsersättning. Detta resulterar i att intäkterna för år 2019 minskas och bokats 

om som gatukostnadsersättning. De periodiseras i samband med att den framtida 

investeringen aktiveras. Detta gör att investeringens utgifter i högre utsträckning möts 

av motsvarande inkomster. 

Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

201908 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Brobyggare 2018-06 20121-06 4 596 1 115  4 596 

       

Summa   4 596 1 115  4 596 

 

Kommentarer sociala investeringsfonden 

Projektet Brobyggare löper fram till sommaren 2020. 

 

Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Internleasing datorer till 
verksamheterna   4 140   

Upplands-Bro Ekhammar 7:18 0 0 5 204 0 -5 204 

Ekhammar 4:125 0 0 5 305 0 -5 305 

Agresso Tid och Projekt 200 12 0 182 182 

Lillsjö-Örnäs allmänna anläggningar  692 1 872 0 0 

Bredbandsutbyggnad 1 000 60  940 940 

Fortsatt utbyggnad IT 11 000 6 496 1 151 4 504 3 353 

Investeringsram KLK  5 000 2 716 20 2 284 2 264 

Översyn av Furuhällshuset 750 103  647 647 

Ökad digitalisering  14 600 513  14 087 14 087 

Utveckling av Tibbleviken  -135 131 0 0 

Vägrenoveringar naturreservat 400 392 40 0 -40 

Restaurering Lejondalssjön 3 000 435 0 2 565 2 565 

      

Summa 35 950 10 058 15 991 25 209 13 358 

 Exploateringsprojekt:       

 Norrboda (HSB)    164   
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 NORRBODA - Brunna 
verksamhetsområde    -21 779   

 Ringvägen    3 444   

 Förskola Lillsjö badväg    60   

 Gamla brandstationen i Bro 
- allmänna anläggningar    3 524   

 Trädgårdsstaden i Bro Dp1    3 404   

 Hästsportanläggning Önsta    92   

 Tegelhagen    4 388   

 Granhammarsvägen etapp 2    1 291   

Högbytorp allmänna anläggningar   31   

Summa   -5 381   

 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Bredbandsutbyggnad 1 000 60 0 940 940 

Fortsatt utbyggnad IT 11 000 6 496 1 700 4 504 2 804 

Investeringsram KLK  5 000 2 716 20 2 284 2 264 

Översyn av Furuhällshuset 750 103 0 647 647 

Ökad digitalisering  14 600 513 0 14 087 14 087 

Upplands-Bro Ekhammar 7:18   5 204  -5 204 

Ekhammar 4:125   5 305  -5 305 

Utveckling av Tibbleviken  -135 131  4 

Vägrenoveringar naturresarvat 400 392 40  -40 

Restaurering Lejondalssjön 3 000 435  2 565 2 565 

Agresso Tid och Projekt 200 18  182 182 

Summa 35 950 10 733 12 269 25 217 12 948 

Exploateringsprojekt:      

 Norrboda (HSB)   1 954 0   

 NORRBODA - Brunna 
verksamhetsområde   15 392 6 000   

 Ringvägen   18 585 25 000   

 Förskola Lillsjö badväg   75 2 000   

 Gamla brandstationen i Bro - VA   53 0   

 Gamla brandstationen i Bro 
- allmänna anläggningar   1 237 6 050   

 Kockbacka finplanering   54 743 10   

 Blommans förskola Finnsta   692 3 400   

 Trädgårdsstaden i Bro Dp1   7 143 20 000   

 Hästsportanläggning Önsta   0 300   

 Tegelhagen   354 25 000   

 Råbyskog LSS boende   4 893 0   
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 Granhammarsvägen etapp 2   170 3 000   

 Anslutningsväg E18   10 045 0   

 Brunna industriområde   1 682 0   

 Skällsta industriområde   1 305 0   

 Jursta 3:14   112 0   

 Ålsta Aspvik   976 0   

Summa  119 411 90 760   

*) Investeringar i exploateringsverksamheten är inte nedsummerad i totalsumman då 

den verksamheten inte har någon budgetram 

 

 

Kommentarer investeringsredovisning 

Internleasing datorer till verksameterna 

Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men 

finansieras genom verksamheternas driftbudget som interna IT-kostnader, därav finns 

det ingen investeringsbudget. Beloppet ingår heller inte i summaraden längst ned. 

Upplands-Bro Ekhammar 7:18 

Markköp 

Ekhammar 4:125 

Omklassificering från exploateringsmark till markreserv. 

Bredbandsutbyggnad 

Omfattar etablering av fiber till kommunala verksamheter. 

Fortsatt utbyggnad IT 

Reinvestering för att bibehålla en bra nivå på IT-infrastruktur och system. 

Investeringsram klk 

Översyn av Furuhällshuset 

Investeringsram kopplad till det pågeånde projektet med översyn av komunhuset. 

Ökad digitalisering 

Investeringsram för digitaliseringsprojekt. 

  

Exploateringsprojekt 

Norrboda-Brunna handels och verksamhetsområde: Under året har slutbesiktning 

och driftsättning av gator och allmänna platser genomförts. Kvarstår gör färdigställande 

av passage under E18. Planeras färdigställt december 2019. 

Granhammarsvägen, del av Norrboda- Brunna: Projektering av ombyggnad 

Granhammarsvägen för förbättrad trafiksäkerhet pågår. Upphandling av entreprenör 

under vår/sommar. Byggstart preliminärt hösten 2019. 

Ringvägen: Fortsatt projketering av allmänna anläggningar i anslutning till Ringvägen. 
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Viss ombyggnad av VA samt påbörjade arbeten med torg och allmänna platser. 

Förskolan Lillsjöbadväg Projektering av parkeringar och gatumiljö längs 

Lillsjöbadväg. Preliminär byggstart hösten 2019. 

Gamla brandstationen i Bro: Byggnationer på kvartersmark är klara. Anläggande av 

boendeparkering färdigställd. Anläggande av allmän parkering och vändplan påbörjad 

och väntas avslutas under 2019 

Blommans förskola Finnsta: Projektering av parkering och ny väganslutning med 

vändplan klar. Påbörjad upphandling av entreprenad. Preliminär byggstart hösten 2019. 

Trädgårdsstaden i Bro dp1: Utredningsarbeten och projektering av allmänna 

anläggningar och VA pågår. Planering av utbyggnadsordning pågår i samarbete med 

exploatör. Tekniska utredningar kring flytt av och kulvertering av Sätrabäcken. 

Hästsportanläggning Önsta: Projektering av busshållplatser 

Tegelhagen: Projektering av allmänna anläggningar och annan infrastruktur har startat 

under året. Kommunen har påbörjat projektering av huvudgatan och allmänna platser i 

anslutning till den, samt VA. Upphandling hösten 2019 och preliminär byggstart vinder 

2019/2020. 

  

------ 

Våtmark vid Lejondalssjön: Projektet syftar till att anlägga en våtmark vid 

Lejondalssjön. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA. 

Våtmark vid Örnässjön: Projektet syftar till att anlägga en våtmark vid Örnässjön. 

90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA. 

Utveckling av Tibbleviken: Projektet syftar till att utreda vattenfördröjande och 

rekreativa åtgärder vid Tibbleviken. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag 

LONA. 
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5.2 Bygg- och miljönämnden 

5.2.1 Inledning 

Vinjett 

Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det gäller 

framför allt miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol. 

Avseende bygglov präglas perioden av en stabiliserad byggmarknad gällande volymer 

och typ av ärenden. 

  

Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar 

och förordningar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god 

hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och 

bygglagen inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och 

miljönämnden ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra 

lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, 

alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om 

sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i syfte att 

skydda människors hälsa och miljön. 

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska 

riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de 

nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. 

Organisation 

Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. 

Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns 

det sju avdelningar: bygg-, livsmedels-, miljö-, plan-, exploaterings-, och tekniska 

avdelningen samt övergripande samhällsplanering. Det är bygg-, livsmedels- och 

miljöavdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområde. 

 

Viktiga händelser under året 

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen 

(1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 

Lagen innebär att blir förbjudet att röka på uteserveringar, tillståndsplikt på 

tobaksförsäljning införs och att snusförpackningar måste innehålla minst 20 portioner. 

Försäljare av tobak måste också söka nya tillstånd. 

Andra viktiga händelser under perioden är 

• Lagändring gällande tidsfrister och reduktion av bygglovsavgifter. 

• Tekniska samråd och utförande gällande Tegelhagen. 

• Bygglov för ICA fastigheters etablering av e-handelslager i Brunna (Örnäs, 
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Viby). 

• Slutbesked för åtgärder på Torget i Kungsängen. 

• Byggsanktionsavgifter och uppföljande tillsyn enligt Plan- och bygglagen. 

• Bygglov för flerfamlijshus, radhus och parhus i Tegelhagen. 

•   

Upplands-Bro kommun placerar sig i topp i en undersökning över service till företag. 

Resultatet, nöjd-kund-index (NKI), ligger på 76, på en skala 0–100, vilket placerar 

Upplands-Bro som fjärde bästa kommun i Stockholms län. Förra året låg kommunens 

NKI på 75. 

Resultatet från undersökningen visar att Upplands-Bro kommun är bäst i Sverige på att 

ge service till företag inom kategorin livsmedelskontroll. Betyget 92 är högst i Sverige. 

Förra året fick kommunen poängen 80 i samma kategori.I kategorin bygglov placerar 

sig Upplands-Bro som näst bästa kommun i Stockholm med en poäng på 71. Endast 

Norrtälje kommun lyckades bättre med en poäng på 75. 

De myndighetsområden som undersöks i NKI-mätningen är brandskydd, bygglov, 

markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 

Undersökningen genomförs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och 

Stockholm Business Alliance. Alla företag som har ett avslutat myndighetsärende inom 

något av de sex undersökta myndighetsområdena får möjlighet att delta i 

undersökningen. 

Sammanfattning : NKI Upplands-Bro 2018 

Brandskydd: 79 

Bygglov: 71 

Miljö – och hälsoskydd: 64 

Livsmedelskontroll: 92 

Serveringstillstånd: 96 

Sammanlagd poäng: 76 

 

5.2.2 Mål och resultat 

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  
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Övergripande mål: 
Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet 

Nämndmål: 
Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Kundnöjdhet bygglov  81 71 71  

Kommentar 

Målet att uppnå 81 för bygglov var högt satt efter det höga resultatet för 2017. Vi ligger trots nedgång högt i 
förhållande till länets kommuner. 

Kundnöjdhet (NKI företag), 
miljö- och hälsoskydd  66    

Kommentar 

Utfall 64 är godkänt utifrån uppsatt mål 

Kundnöjdhet (NKI företag), 
livsmedel  85 92 80  

Kundnöjdhet (NKI företag), 
servering  94 96 94  

Nämndmål: 
Handläggningstiderna ska vara kortast möjliga med hänsyn till likställighet och kvalitet 

 

Kommentar 

2019 har vi ett medelvärde på inkomna ansökningar under 2019 på grund av lagändring. 

Årets medelvärde är 13 dagar från komplett ansökan till beslut. Alltså strax under 2 

veckor. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Handläggningstid för 
bygglov (medelvärde)  3 Veckor 2 Veckor 3 Veckor  

 

Övergripande mål: 
En kommun i tillväxt 

Nämndmål: 
Verka för att det i kommunen byggs bostäder som håller hög kvalitet, är trygga, säkra och som 

bidrar till en god bebyggd miljö och ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart 

Upplands-Bro. 
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal bygglovsansökningar  300 161   

Kommentar 

För perioden 1 januari till 31 augusti 2019: 

Bygglovsansökningar 161 

Anmälan om byggåtgärd 45 

Förhandsbesked 6 

Startade tillsynsärenden 26 

Byggrätter för småhus har förbrukats i hög grad och därmed också ansökningar om bygglov för dessa mindre 
åtgärder. Vi har dock ett stort antal mer komplicerade ärenden gällande Tegelhagen och Viby/Örnäs-området under 
perioden. 

 

Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Verksamheterna verkar och arbetar för att nå en sammantaget god uppfyllelse av Bygg- 

och miljönämndens mål och uppdrag. 

 

5.2.3 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Miljö 4 664 2 141 4 732 1 943 -68 -198 -266 783 

 
Livsmedelsverks
amhet samt 
tobak, alkohol 
och läkemedel  1 088 735 1 121 711 -33 -24 -57 207 

 
Bygglovsverksam
het  5 895 5 660 5 656 5 725 239 65 304 -2 232 

Summa 11 647 8 536 11 509 8 379 138 -157 -19 -1 242 

5.2.4 Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

 Miljö  7 341 3 211 7 641 3 511 -300 300 0 

 Livsmedelsverksamhet 
samt tobak, alkohol och 
läkemedel  1 716 1 102 1 716 1 102 0 0 0 

 Bygglovsverksamhet  9 296 8 491 9 296 8 491 0 0 0 

Summa 18 353 12 804 18 653 13 104 -300 300 0 

 

Ekonomisk analys 

Nämnden i helhet 

Bygg- och miljönämnden redovisar sammantaget ett resultat i balans med budget.Utfall 

-19 tkr i förhållande till budget. Intäkterna är -157 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna 
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är 138 tkr lägre än budgeterat. 

Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett ett resultat i balans med budget. Detta 

innebär en reell förbättring än tidigare lämnad helårsprognos (underskott -1 000 tkr). 

Skälen till förbättringen är dels ett flertal större bygglovärenden under perioden samt 

ärenden som avser tillsyn och sanktionsavgifter. 

Bygglov 

Bygglov redovisar ett poistivt resultat på 303 tkr i förhållande till budget. Resultatet 

beror främst på något högre intäkter än budgeterat 65 tkr samt att kostnaderna är något 

lägre 238 tkr än budget vilket utgörs i huvudsak av personalkostnader. 

Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 11 anställda. 

Prognosen för helåret är ett resultat i balans med budget. 

Miljö 

Miljö redovisar ett underskott på -266 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror 

främst på lägre intäkter än budgeterat -198 tkr. Kostnaderna är högre än budget -68 tkr 

och utgörs i huvudsak av personalkostnader. 

Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 10 anställda varav 8 

miljöinspektörer 

Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget .Prognosen visar en ökad 

kostnad på ca 300 tkr på grund av tre planerade föräldraledigheter vars vikarier 

överlappar för en bättre överlämning och introduktion samt en utökning med en 

miljöinspektör från och med juni. I prognosen ingår intäktsökning som täcker den 

beräknade kostnadsökningen. 

Livsmedel, alkohol och tobak 

Livsmedel redovisar ett underskott på -57 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror 

främst på lägre intäkter än budgeterat -23 tkr. Kostnaderna är högre än budget -34 tkr 

och utgörs i huvudsak av personalkostnader. 

Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 2 anställda. 

Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget . 

Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Digitalaarbetsprocesseroch e-
tjänster och E-arkiv 2 041 978 679 1 063 384 

Summa 2 041 978 679 1 063 384 
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Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Digitalaarbetsprocesseroch e-
tjänster och E-arkiv 2 041 978 1 063 1 063 0 

Summa 2 041 978 1 063 1 063 0 

 

Kommentarer investeringsredovisning 

Under året har 64% av investeringsbudgeten upparbetats. 
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5.3 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

5.3.1 Inledning 

Vinjett 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden är ny nämnd 2019. 

Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. 

En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd med 5 

miljoner kronor. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en 

prioriterad verksamhet. Vårt mål är att alla ungdomar i Upplands-Bro ska få en god 

utbildning eller meningsfull sysselsättning. 

Arbetet för att på sikt nå budget i balans för Upplands-Brogymnasiet är prioriterat. 

Under hösten kommer nämnden för första gången att dela ut ett kvalitetspris. Priset ska 

ges till personer som svarat för arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens 

utveckling. Nytänkande och kreativitet ska särskilt uppmärksammas genom 

kvalitetspriset. 

Ansvarsområde och organisation  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för Arbetsmarknadsenheten, 

vuxenutbildning, SFI och gymnasieskola. 

Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. 

En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en 

prioriterad verksamhet. 

En bra gymnasieutbildning är viktig för ungdomars fortsatta liv med arbete och studier. 

Den gymnasieskola som nämnden ansvarar för ska därför hålla en hög kvalitet. 

För personer med funktionsvariation ska kommunen erbjuda sysselsättning och Daglig 

Verksamhet av hög kvalitet, samt främja den enskildes behov och förutsättningar till att 

leva ett normalt liv och vara inkluderad i samhället. 

 

Viktiga händelser under året 

Kvalitetspris 

Under hösten kommer nämnden för första gången att dela ut sitt kvalitetspris. 

Gymnasieskola 

Projektet Hållbar skola som finansieras från Sociala investeringsformen, startas på 

Upplands-Brogymnasiet. 

Vuxenutbildningen 

Auktorisation 

1 juli 2019 övergick Vuxenutbildningen till auktorisation som upphandlingssätt för att 

komplettera utbildningsutbudet för kommunmedborgarna. De flesta av de externa 

anordnare som Vuxenutbildningen tidigare hade individuella avtal med valde att 

auktorisera sig samt att utbudet har ytterligare kompletterats med fler aktörer. 
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Auktorisationsmodellen har inneburit en större valfrihet för den enskilde att söka 

utbildningar hos olika anordnare och det finns nu möjlighet att välja samma 

utbildningar hos flera. 

Samtliga ansökningar som inkom i och med övergången till nytt upphandlingssystem 

behandlades innan kursstart och innebar inga hinder för kommunmedborgare att söka 

utbildningar inför höstterminen. 

Under hösten ser vi fram emot ytterligare auktorisationsförfrågningar och ett ännu 

bredare utbud. 

Jobbspår SFI 

Jobbspåren inom SFI kommer utvecklas vidare för att anpassas till det lokala 

näringslivets behov för att öka chanserna till språkinlärning, integration och 

egenförsörjning. 

Arbetsmarknad 

Projektet Kom i Jobb har starta i  samarbete med Vuxenutbildningen 

- Arbetsmarknadsenheten - Socialkontoret/ekonomiskt bistånd. Primära målet är 

minskat ekonomiskt bistånd och underlätta möjligheten till arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden. Kom i jobb projektet har 24 personer som uppfyller villkoren och är 

startklara för anställning, 7 st är redan i anställning. Där utöver är 3st ej aktuella för 

anställning och väntar på vidare utredning. 

Ferieungdomar 

Nytt för i år är möjligheten att erbjuda ferieanställning hos privata aktörer med 

handledarstöd. Nytt är också att ferieanställningen kan förläggas under hela året. Det 

finns 400 platser. Totalt sökte 465 ungdomar feriearbete. 324 st ungdomar anställdes för 

feriearbete i kommunal verksamhet. Inför nästa säsong ska ett närmare samarbete ske 

med näringslivskontoret och de lokala företagen för att öka chansen för ungdomar att få 

ett arbete bland företagen. 

KAA  

Insteget i gång, en ny ansökan inlämnat (projektet Studiebron) och ska vara en 

möjlighet att förbereda återgång till utbildning eller slutförande av tidigare studier. 

Under Jan-April har 20st ungdomar återvänt till skolbänken. 60 st ungdomar coachas 

vidare under tertial 2. 

Möjlighet finns för ungdomar inom Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) att 

feriejobba under hela året. 

Extratjänster 

Anställningstiden för Extratjänster kan högst uppgå till ett år, ingen förlängning möjlig 

från och med 2019 då Arbetsförmedlingen ändrat villkoren till anställningsstöd. 

Tidigarelägga planering och uppföljning av personer som ska avsluta sin anställning via 

extratjänst. 

14 st är anställda inom Extratjänster 

  

Åter i arbete 

Samtliga platser (10 st) är tillsatta. 
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En mer omfattande kartläggning kring långtidssjukskrivna personers arbetsförmåga har 

påbörjats i samarbete med Socialkontoret. Syftet är att för individen få rätt ersättning 

och påbörja ev vidareutredningar där så föreligger. 

  

Daglig verksamhet 

Ny arbetsplats Palmen öppnade i april för personer med funktionsvariation där 6 st 

personer arbetar. Ett samarbete med externt företag inom återvinning av datautrustning 

har inletts i syftet att skapa fler arbetsuppdrag. 

  

5.3.2 Mål och resultat 

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 
I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 

Nämndmål: 
Alla personer i nämndens verksamheter ska känna sig trygga 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Enkätundersökning bland 
elever på gymnasieskolan  100% 75% 74%  

Enkätundersökning bland 
elever på vuxenutbildningen  100% 95% 95%  

75 % av eleverna på Upplands-Brogymnasiet uppger att de känner sig trygga på sin 

skola. 

95% av eleverna på Vuxenutbildningen Upplands-Bro uppger att de känner sig trygga 

på sin skola. 

Övergripande mål: 
Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet 

Nämndmål: 
Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med särskild fokus på den enskildes 

möjlighet att bli självförsörjande genom arbete, sysselsättning och integration 
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andelen personer i 
arbete/sysselsättning ska 
öka 

 100%    

Andelen ungdomar som 
kommer i sysselsättning 
genom KAA 

 100%    

Redovisas vid årets slut. 

Nämndmål: 
Elever ska klara sin gymnasieutbildning på för utbildningen planerad tid 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andelen med examen från 
gymnasieskolan inom 3 år 
(alla elever skrivna i 
kommunen) 

 100%  59%  

Andelen med examen från 
UBG inom 3 år  100% 69% 54%  

Genomsnittlig betygspoäng 
hos avgångseleverna (alla 
elever skrivna i kommunen) 

 20  14  

Genomsnittlig betygspoäng 
hos avgångselever UBG  20 14 13  

Andelen elever som är 
behöriga till högskola efter 
studier på 
högskoleförberedande 
program. 

 100%  49%  

Övriga indikatorer redovisas vid årets slut. 

 

Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Trygghetsmålet är inte uppnått och här behöver arbetet fortsätta, främst inom Upplands-

Brogymnasiet. 

När det gäller andelen elever med examen inom 3 år så ser vi en klar förbättring från 

föregående år. Målet 100 % är näst intill omöjligt att nå, men förhoppningsvis kan 

andelen fortsätta öka kommande år. 

Den genomsnittliga betygspoängen har också ökat men bör kunna förbättras i framtiden. 

 

5.3.3 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gymnasieskola 179 488 
104 94

6 184 423 
104 04

3 -4 935 -903 -5 838 800 

Gymnasiesärskol
a 9 441 208 8 815 210 626 2 628 316 
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Arbetsmarknadsi
nsatser 19 508 7 184 21 469 8 325 -1 961 1 141 -820 -1 755 

Daglig 
verksamhet 11 799 353 13 681 583 -1 882 230 -1 652 -163 

Vuxenutbildninge
n 22 597 10 110 21 684 11 986 913 1 876 2 789 2 258 

Summa 242 833 
122 80

1 250 072 
125 14

7 -7 239 2 346 -4 893 1 456 

 

Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Gymnasieskola 275 828 157 419 283 825 157 416 -7 997 -3 -8 000 

Gymnasiesärskola 14 162 312 14 162 312 0 0 0 

Arbetsmarknadsinsatser 28 509 10 514 32 154 12 152 -3 645 1 638 -2 007 

Daglig verksamhet 18 237 530 20 915 760 -2 678 230 -2 448 

Vuxenutbildningen 34 878 15 165 35 393 18 456 -515 3 291 2 776 

Summa 371 614 183 940 386 449 189 096 -14 835 5 156 -9 679 

 

Ekonomisk analys 

Gymnasieskola 

Det totala antalet Upplands-Broelever som går i gymnasieskolor samt utbetalade 

skolpengar    för dessa elever beräknas bli enligt budget. 

Budgetprognos 2019 Antal elever  

Upplands-Bro elever på Upplands-Bro gymnasiet 500  

Upplands-Bro elever som går på andra gymnasieskolor 595  

Totalt antal Upplands-Bro elever 1 095  

Elever på Upplands-Bro gymnasiet från andra kommuner 470  

Upplands-Brogymnasiet 

Kommunens egna gymnasieskola UBG beräknas redovisa ett underskott med 8 000 tkr 

vid årets slut. Anledningen är bl.a. att det går färre elever på skolan än planerat. 

Dessutom tillåter inte ekonomin lika många valmöjligheter, vilka har resulterat i för små 

undervisningsgrupper. Utbudet har därför stramas upp inför läsåret 2019/20. 

En åtgärdsplan har upprättas, vilken totalt redovisar 12 000 tkr i kostnadsminskningar 

per läsår. Åtgärderna ger dock inte full ekonomisk effekt 2019. Till årets slut beräknas 

4 000 tkr att sparas, vilket betyder att beräknat resultat blir -8 000 tkr för 2019. 

Åtgärder i sammanfattning: 

• Neddragning med 12 heltidstjänster. Effekt 8 500 tkr/år. 

• Ökad undervisningstid för lärare. Effekt 3 500 tkr/år  

Gymnasiesärskola 

Antal elever (18 st) och kostnader enligt budget. 

Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola. 
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Arbetsmarknad 

Arbetsmarknadsinsatser 

Arbetsmarknadsinsatser pekar på ett underskott med 2 000 tKr per 191231. 

Underskottet beror på: 

• Medel för ferieungdomar (Af) ej möjligt 2019 (550 tkr) 

• Ökade leasingkostnader för fordon som under året blivit utbytta (400 tKr) 

• Ny personal för missbruks-verksamhet (300 tKr) 

• Körningar (singel) för Daglig Verksamhet samt mattransporter, (300 tKr) 

• Uppkomna kostnader(bevakning,skadegörelse,lokalvård,snöröjning,avveckling) 

för Verksamheten vid Ängen (fd Laneboendet). (100 tKr) 

En översyn av kostnadseffektivisering pågår. 

Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet förutspås ett underskott på 2 400 tKr per 191231. Ny verksamhet 

(Palmen) har öppnat för personer med behov av mera avskild arbetsplats. Ökade 

volymer med 3 nya deltagare kommer innebära nyrekrytering av personal. Ökade 

volymer innebär också ökade transportkostnader för verksamheten. En översyn om 

samplanering med övriga verksamheter har påbörjats i syfte att kunna minska 

transportbehovet. 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen visar ett överskott i budget enligt prognos för helåret 2019. Det 

beror till viss del på flera vakanser som inte kommer att hinnas tillsättas under senare 

delen av 2019. 

En stor del av budgeten utgörs av statsbidragsmedel från staten för att tillhandahålla 

främst yrkesutbildning samt intäkter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Under 2019 

har det varit en historisk hög tilldelning av dessa statsbidrag som tyvärr inte kunnat 

utnyttjats till fullo i och med den kommunala medfinansieringsprincipen för bidraget 

samt för få behöriga sökanden. Vuxenutbildningen visar därmed på ett överskott av 

medel som inte kunnat användas. 

  

Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

201908 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Hållbar skola 201808 202108 7 200 1 800 7 200 0 

Insteget 2018 2020 3 360 1 044 3 360 0 

Kom i jobb 2019 2020 3 800 916 3 800 0 

Studiebron 2019 2020 1 800 0 1 800 0 

Summa   16 160 3 760 16 160 0 

 

Kommentarer sociala investeringsfonden 

Följande projekt är igång: 
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Hållbar skola 

Projektet är 3-årigt och drivs av Upplands-Brogymnasiet. 

Insteget – insatser för ungdomar 15-24 år utanför studier och arbete  

Kom i jobb 2019/2020 

Vi är i uppstartsfasen av projektet och håller på att rekrytera medarbetare för att utöka 

teamet. 

Vi har sökt om start av projekt Studiebron som har gått igenom GAN och väntar nu på 

beslut i nästa KS. 

  

Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Gymnasieskolan 1 300 0 230 1 300 1 070 

Inventarier Daglig verksamhet 200 0 87 200 113 

Summa 1 500 0 317 1 500 1 183 

 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Gymnasieskolan 1 300 0 1 300 1 300 0 

Inventarier Daglig verksamhet 200 0 200 200 0 

Summa 1 500 0 1 500 1 500 0 

 

Kommentarer investeringsredovisning 

Upplands-Brogymnasiet 

Investeringsbudgeten är avsedd för inventarier och utrustning 

Daglig verksamhet 

Investeringsbudgeten är avsedd för inventarier av ny verksamhet Palmen. 
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5.4 Kultur- och fritidsnämnden 

5.4.1 Inledning 

Vinjett 

Nämnden har för 2019 antagit nya mål med tillhörande indikatiorer för verksamheten 

med trygghet, valfrihet och jämnställdhet i fokus. 

• Alla ska vara trygga i nämndens verksamheter. 

• Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom 

Kulturskolans område. 

• Nämndens verksamheter ska vara jämnställda. 

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för kommuninvånarna och för medarbetare. 

Med ny organisation från årsskiftet finns utrymme för utveckling och stöd. En tydligare 

struktur för kommuninvånarna och olika samverkanspartners. Nämnens verksamheter är 

viktig för kommunens attraktionskraft och kommuninvårnanas livskvalité. Två stora 

projekt, den nya sporthallen i Kungsängen är påbörjad och Aktivitetsparken i Råby är 

nu klar. 

  

Ansvarsområde och organisation  

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som människors gör 

på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens 

trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. 

Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta 

områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn. 

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och 

fritidsverksamhet, motionsspår, ungdomsverksamhet, föreningsstöd/utveckling, 

bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så 

som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande skola, kulturmiljö och 

offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan och 

kommunens fyra fritidsgårdar. 

Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 

medarbetare fördelat på stab, kulturavdelningen men bibliotek, kulturskola och 

kulturscen samt fritidsavdelningen med förening  och anläggning, simhall och unga. 

Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila 

samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för 

alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men 

med koncentration till Kungsängen och Bro. 

 

Viktiga händelser under året 

• Skjutningar och oroligheter i framförallt Bro har påverkat alla verksamheter. 

• Kulturhuset drabbades under slutet av 2018 av en översvämning. Golven på plan 

4 och 5 fick stora skador, och under större delen av våren hade biblioteket en 

provisorisk verksamhet igång på plan 3. Det har resulterat i färre besökare till 

Kulturhuset i stort men även till scenkonstprogrammen och kraftigt försämrad 
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arbetsmiljö under perioden. 

• Book-it connect har lanserats och erbjuder trådlöst nätverk via inloggning med 

låntagarkontot. 

• Cineasterna har introducerats och via tjänsten kan låntagarna strömma 

spelfilmer. 

• After school har startats upp i Bro och är en eftermiddagsaktivitet för barn i 

åldrarna 9-14 år, med syftet att skapa en meningsfull fritid för ungdomarna. 

• Årets novelltävling lockade 34 ungdomar, av vilka fem var pojkar. Vid en 

ceremoni delade ungdomsförfattaren Niklas Krog ut priser till vinnarna. 

• Kulturskolans gitarrlärare med elever deltog på gitarrfestivalen i Sundbyberg 

tillsammans med kulturskolorna i Sundbyberg och Solna samt Lilla Akademien. 

• I samarbete med Brandkåren Attunda bjöds 1300 barn på en härlig föreställning, 

Larmet går, med musik, dans och teater. 

• Den 11 maj firade Kulturskolan sitt 60-årsjubileum med en festdag för elever 

och anhöriga. 

• Flera uppskattade offentliga barnföreställningar på aktuella teman i samhället 

och välbesökta samarbeten med Öppna Förskolan C/O Kulturhuset har 

genomförts. 

• Kultur i förskolan och Skapande skola har genomfört en mängd skapande 

verksamheter och föreställningar för målgruppen 3 år - åk 9 och grundsärskolan. 

• Säkerheten av teknik, utrustning och montering i lokalen har förbättrats och 

underhåll av lokalen fortsätter. 

• Det planerade arbetet att tillgängliggöra kulturmiljöer har fördröjts på grund av 

att den omfattande fastighetsskötseln av Kvistaberg har tagit mycket av den 

kulturmiljöansvarigas tid. En omfattande utredning av Kvistaberg är utförd och 

lämnas som ett ärende till nämnden under sept. 

• Konsthallen höjdpunkt var framförallt Vårsalongen där kommunens konstnärer 

och hantverkare deltar och Årets Upplands-Brokonstnär koras med priset ”en 

egen separatutställning” i Konsthallen. Våren 2019 slog besöksrekord på 3000 

besökare. 

• Avtal har tecknats med den lokala föreningen UMTS, Upplands-Bro Musik- och 

teatersällskap som kommer att driva Biograf Kuben på Kulturhusets stora scen. 

• Kulturscen fortsätter arbeta utbildande och förebyggande med en tematik som 

bygger på Barnkonventionen, ett stärkande budskap som medvetandegör 

mänskliga rättigheter för förskolebarn, ungdomar, pedagoger, föräldrar och 

andra besökare av scenkonst. Samarbeten med civilsamhället skapas och 

främjas. 

• En ambitiös filmdag med flera filmer för alla åldrar samt en uppskattad 

familjekonsert arrangerades vid Lillsjön. 

• En välbesökt och lyckad interaktiv föreställning med dans på Rösaring med 

Upplands-Bro tidigare Kommunkoreograf i kombination med kommunens 

Kulturmiljö. 

• Kulturwebben är den samlande kanalen där flera enheter visar upp sig under 

paraplyet Kultur Upplands-Bro. En avgörande bas för att marknadsföra 

verksamheterna till medborgarna. Kopplade kanaler för spridning så som 

www.upplands-bro.se, digitala skärmar i lokalerna och sociala medier är 

skapade och en bra grund har lagts. 

• JobBron- jobbmässan har genomförts med mycket lyckat resultat för både 



 

Upplands-Bro, Verksamhetsrapport augusti 2019 59(119) 

 

 

deltagare och besökare. 

• Webbidragmodulen är nu driftsatt vilket ska underlätta för föreningarna. 

• Konstgräsplanerna 2 och 3 är upphandlade och bytta på Kungsängens IP. 

• Nya sporthallsgolv i Hagnäshallen och i Bro sporthall. 

• Insatser i idrottssvaga områden - samarbete md Stockholmsidrotten. 

• Parasportföbundet hjälper till i kontorets inkluderingsarbete. 

• Efterlängtad smygstart av Aktivitetsparken under augusti månad. 

• Simskolan blir förändrad efter önskan från utbildningskontoret. Färre 

vattenvanetillfällen i förskoleklass och åk 1 för eleverna och 5 obligatoriska 

tillfällen för elever i åk 2, där de som har störst behov får 10 tillfällen. 

• Sommarsimskolan genomfördes i två olika varianter, inne och ute vid Hällkarna. 

• Simhallen blev av med stadsbidraget till avgiftsfri simskola för elever i 

förskoleklass vilket resulterade i 1,2 miljoner i uteblivna intäkter. 

• Simhallen blev certifierad FaR-mottagare, fysisk aktivitet på recept. 

• Kontoret har under sommaren haft feriearbetare ungdomar som trampat runt på 

"biblabiken" mellan badplatser, idrottsplaner och lekplatser och lånat ut böcker 

och informerat om kulturaktiviteter. De har också haft uppdrag som musiker på 

äldreboenden och dagligverksamhet samt ordnat sommarlovsaktiviteter för 

mindre barn. Kontoret har också haft ansvar för Trygg sommar med en mängd 

aktiviteter för stora som små. De har också arbetat med parkskötsel på 

Kvistabergsområdet, där de även fick en kulturmiljöguidning av 

verksamhetsansvariga. 

• Kontorets verksamheter deltog och medverkade under Kungsfesten. 

• All personal på kontoret har utbildats i HBTQ-frågor via RFSL. 

 

5.4.2 Mål och resultat 

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 
I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 

Nämndmål: 
Alla ska känna sig trygga i nämndens verksamheter 

 

Kommentar 

Trygghetsmätning kommer läggas till föreningsenkäten 2019. 
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Trygghetsindex från 
föreningsenkäten 1-5  5    

Kommentar 

Mätningen görs till bokslutet 2019. 

Trygghetsindex från 
fritidsgårdsenkäten 1-5.  5    

Kommentar 

Mätningen görs till bokslutet 2019. 

Medarbetarenkäten 
arbetsmiljöindex  75 80   

KIA  0    

Arbetet med målet 

Enhetsmål  

Handlingsplan för trygghet  

Bonus till föreningar  

Ökad tillgänglighet  

Övergripande mål: 
Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom Kulturskolans 

område 

 

Kommentar 

Arbete och planering pågår för att under höstterminen 2020 lancera Kulturchecken fullt 

ut. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Ökat utbud  0    

Kommentar 

Inget utfall 2019 då införandet av valfrihetschecken kommer ske först ht 2020. 

Ökat antal deltagare  5%    

Kommentar 

2019 Öka deltagandet i gruppverksamhet. 
2020 Öka deltagande i verksamhet tack vare införande av valfrihetscheck. 

Antal aktivitetscheckar som 
betalats ut  0    

Kommentar 

Inget utfall 2019 då införandet kommer ske först under 2020. 

Arbetet med målet 

Enhetsmål  

2019 Planera och föbered för att införa valfrihetscheck.  

2020 Inför valfrihetscheck  
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Nämndmål: 
Kultur och fritidsnämndens verksamheter ska vara jämställda 

 

Kommentar 

Kontorets medarbetare lär sig mer om normkritik och diskrimineringsgrunderna för att 

arbeta aktivt för att öka jämnställdheten och tillgängligheten i verksamheten. 

Kulturscen arbetar med en jämställd representation på scenen. Aktiviteter till 

nämndmålen ska skapas under hösten och följas upp för att bli mätbara. 

Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att skapa riktade aktiviteter för att passa alla 

könstillhörigheter. 

  

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

50/50 Ridsport  15% 5%   

50/50 
Fritidsgårdsverksamhet  40% 28%   

50/50 Novelltävling för unga  30% 20%   

50/50 Fotboll  35%    

50/50 dans på kulturskolan  20%    

Jämställdhetsbonus  5    

Vi uppnår målet på 2 av 4 gårdar. Fritidsgårdarna i Bro har ett utfall på endast 15 % 

tjejer på kvällsverksamheten. Dagverksamheten i Bro har 50/50. 

Arbetet med målet 

Enhetsmål  

Revideringen av bidragsregler.  

Bonus till föreningarna.  

 

Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Då de flesta mätningar för året genomförs först till verksamhetsberättelsen är det i 

delårsbokslutet svårt att avgöra. Eftersom det dessutom är första året nämnden arbetar 

med målen finns inget nollvärde att utgå från i dagsläget. 
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5.4.3 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ledning Kultur 
och fritid 2 732 0 1 866 361 866 361 1 227 891 

Fritidsavdelninge
n 35 114 2 583 36 556 2 858 -1 442 275 -1 167 2 922 

Kulturavdelninge
n 22 786 2 300 22 458 2 453 328 153 481 618 

Summa 60 632 4 883 60 880 5 672 -248 789 541 4 431 

 

Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ledning Kultur och fritid 4 302 0 4 313 361 -11 361 350 

Fritidsavdelningen 53 829 3 875 53 477 3 875 352 0 352 

Kulturavdelningen 35 471 3 450 35 821 3 392 -350 -58 -408 

Summa 93 602 7 325 93 611 7 628 -9 303 294 

 

Ekonomisk analys 

Kultur- och fritidskontorets prognos för helåret är positiv och verksamheterna kommer 

klara sin inom ram. 

Ledning Kultur och fritid visar ett positivt resultat då stadsbidraget till 

sommarlovsaktiviteter syns där. Bidraget används av enhet unga samt av kulturscen. 

Fritidsavdelningen visar ett positivt resultat med 352 tkr tack vare minskade 

kapitalkostnader med 1 082 tkr då en stor genomgång har gjorts och det konstaterats att 

vissa avskrivningar har legat på för kort livslängd men nu rättats. 

Flera stora negativa poster har dock påverkat fritidsavdelningen under året. 

- 540 tkr. Otydlighet kring kostnader vid upphandlingen av lokalvård har medfört att 

förening och anläggning har fått en avsevärd högre kostnad än budgeterad. Det behöver 

utredas hur denna rutin hanteras, då en som verksamhet får stå för ökade kostnader men 

utan kreditering av minskade behov. 

- 200 tkr. Simhallen slåss med utmaningen att verka inom ram på grund av uteblivna 

bidrag. 

-400 tkr. Läcksök, lagning och påfyllnad av ammoniak uppkom som en extra kostnad då 

byte av konstgräs gjordes under sommaren på Kungsängens IP. Denna kostnad är med i 

kravet mot PEAB. 

Kulturavdelningen  

- 200 tkr för tygghetsinsatser i Brohuset. Beloppet tas från kontorets administration. 

- 58 tkr pågrund av minskade intäkter som beror på renoveringen efter vattenläckan i 
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Kulturhuset. 

-150 tkr är på grund av lokalkostnader som visas fel men som kommer att rättas inför 

verksamhetsberättelsen. 

Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

201908 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

We empower 2018-01 2020-12 1 500 387 1 500 0 

Summa   1 500 387 1 500 0 

 

Kommentarer sociala investeringsfonden 

För att öka inflytandet bland ungdomarna har fritidsgården startat ett gårdsråd för att 

kunna föra en kontinuerlig dialog. Som en liten förberedelse inför vuxenlivet får 

ungdomarna komma på en ”anställningsintervjuv” innan en får gå med i rådet. 

Trappan har utökat de planerade aktiviteterna med bland annat: 

• Mästerkocksmåndag. På måndagar tittar vi på programmet på tv för att sedan 

välja en maträtt från programmet och laga den på torsdagar. 

• Filmkväll. På onsdagar är det filmkväll med tema som ungdomarna har valt, ett 

populärt tema har varit Marvel, superhjältar. 

• Läxhjälp. På torsdagar har ungdomarna kunnat få lite extra hjälp med läxor. 

• Tillsammans med Hagan har en Föräldragrupp med cope-pedagogik för 

tonårsföräldrar genomförts, detta kommer att fortsätta även nästa termin. 

För att minska psykisk ohälsa och undomsbrottslighet arbetar vi med riktade samtal 

men också om livet i allmänhet. HBTQ-perspektivet har också ingått i större 

utsträckning än förr och det arbetet kommer att intensifieras. 

Fortsatt samarbete med kommunens trygghetsvärdar och vandrare. Vid storhelger som 

Valborg och skolavslutning så jobbar personalen även ute för att öka tryggheten för 

ungdomarna. 

LSS verksamheten som har funnits på Trappan vissa tisdags kvällar har varit välbesökt 

och omtyckt! Denna verksamhet kommer också att fortsätta nästa termin. 

Samarbetet med skolan fortsätter som vanligt med rastverksamhet, Lika 

behandlingsarbetet och kompisstödjare. 

 

Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Upprustning Kvistaberg 6 920 4 995 0 1 925 1 925 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 080 246 920 674 

Investeringsram KFN 196 0 66 196 130 

Fasadskyltar 360 288 83 72 -11 

Skyltar fornminne 100 83 0 17 17 
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Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

Sporthall anpassad för 
bordtennis (flexibel sporthall) 82 731 2 418 14 962 80 313 65 351 

Instrument/Utrustning 500 287 10 213 203 

Förbättring badplatser 1 059 588 0 471 471 

Aktivitetspark i Råby, Bro 12 000 895 17 853 11 105 -6 748 

Konstnärlig utsmyckning 
rampen 60 30 0 30 30 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 0 160 160 

Kulturmiljö 100 0 0 100 100 

Konstgräs  4 500 0 3 895 4 500 605 

Övrigt fritid 2 000 1 789 0 211 211 

Tillgänglighetsanpassad brygga 
(från TN) 200 134 66 66 0 

Självservice bibliotek 180 46 0 134 134 

Stora scenen utr. och teknik 100 0 31 100 69 

Förvaltning av kulturmiljöer 200 0 0 200 200 

Elbelysning befintliga 
motionspår 200 0 0 200 200 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 0 300 300 

Asfaltering Marina 
föreningshuset 150 0 0 150 150 

Ung i Bro möbler och teknik 210 144 66 66 0 

Summa 137 226 35 777 37 278 101 449 64 171 

 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Upprustning Kvistaberg 6 920 4 995 100 1 925 1 825 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 080 920 920 0 

Investeringsram KFN 196 0  196 196 

Fasadskyltar 360 288 83 72 -11 

Skyltar fornminne 100 83 17 17 0 

Sporthall anpassad för bordtennis 
(flexibel sporthall) 82 731 2 418 34 962 80 313 45 351 

Instrument/Utrustning 500 287 110 213 103 

Förbättring badplatser 1 059 588 0 471 471 

Aktivitetspark i Råby, Bro 12 000 895 21 500 11 105 -10 395 

Konstnärlig utsmyckning rampen 60 30 30 30 0 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 0 160 160 

Kulturmiljö 100 0 0 100 100 

Konstgräs  4 500 0 4 500 4 500 0 

Övrigt fritid 2 000 1 789 0 211 211 
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Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Tillgänglighetsanpassad brygga 
(från TN) 200 134 66 66 0 

Självservice bibliotek 180 46 134 134 0 

Stora scenen utr. och teknik 100 0 100 100 0 

Förvaltning av kulturmiljöer 200 0 200 200 0 

Elbelysning befintliga motionspår 200 0 0 200 200 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 300 300 0 

Asfaltering Marina föreningshuset 150 0 150 150 0 

Ung i Bro möbler och teknik 210 144 66 66 0 

Summa 137 226 35 777 63 238 101 449 38 211 

 

Kommentarer investeringsredovisning 

• Inväntar planering av dragning av kommunalt VA samt inväntar projetbidrag 

från länsstyrelsen. 

• Investeringsmedel för upprustning stallet ska flyttas över till rivning. 

• Nya sporthallen byggs enligt plan och ligger rätt i kostnader. 

• Aktivitetsparken är nu klar och invigd. Mer medel söks för 2020. 
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5.5 Socialnämnden 

5.5.1 Inledning 

Vinjett 

Vid årsskiftet delades Socialnämnden till två nämnder; Socialnämnden och Äldre- och 

omsorgsnämnden. Samverkan mellan myndighetsenheterna, stöd- och 

behandlingsenheten samt utbildningskontoret och andra verksamheter internt och 

externt har utökats och utvecklas ständigt för att möjliggöra bra livsval för ungdomar. 

Arbetsmetoder och arbetssätt inom ekonomiskt bistånd utvecklas och anpassas för att 

bryta bidragsberoende. Ett sätt att öka möjligheterna att komma ut i arbete är projektet 

Kom i jobb 2019/2020 som startade i mars 2019. Projektet är ett samarbete mellan 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden och Socialnämnden. En översyn av arbetet inom 

socialpsykiatrin har påbörjats, där hela processen från ansökan om insats till utförande 

av beviljad insats ses över. 

Ansvarsområde och organisation  

Från och med januari 2019 arbetar socialkontoret under två nämnder; Socialnämnden 

och Äldre- och omsorgsnämnden. 

Socialnämnden ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning samt att 

barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. 

Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med 

missbruksproblematik, boendestöd och träfflokal för personer med psykiska 

funktionshinder samt kommunens flyktingmottagande. 

Socialkontorets tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen 

(SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utföraravdelningen 

bedriver verksamhet som grupp- och serviceboenden, personlig assistans, stöd för barn, 

unga och familjer samt öppenvård för personer med missbruksproblematik och 

socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland 

annat övergripande administration, genomför avtals- och kvalitetsuppföljningar, håller i 

övergripande projekt, omvärldsbevakning samt samordning av nämndärenden och 

budgetarbete. 

Inom grupp- och serviceboenden enligt LSS ansvarar nämnden för hälso- och 

sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. 

Viktiga händelser under året 

Barn- och ungdomsenheten 

Barn- och ungdomsenheten har arbetat intensivt med frågor och arbetssätt som rör barn 

och ungas rätt till information och delaktighet i kontakt med socialtjänsten, som en del i 

detta pågår ett samarbete med föreningen Maskrosbarn. 

För att dokumentationen ska vara lättläst och överskådlig för klienter samt för att frigöra 

tid för att träffa barn, unga och deras familjer har enheten påbörjat utbildning via SKL 

gällande  dokumentation. Utbildningen pågår hela året. 

En omfattande satsning på arbetssättet Signs of safety har gjorts, där barn- och 

ungdomsenheten tillsammans med stöd- och behandlingsenheten har genomgått 

fördjupningsutbildning. Några medarbetare har gått en ytterligare fördjupning i syfte att 
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kunna vägleda och stötta enheten. Genom arbetsmetoden Signs of safety har sex 

placeringar avslutas. Fyra av dessa placeringar hade sannolikt varit uppväxtplaceringar 

om inte arbetsmetoden Signs of safety använts. 

Under året har antalet placeringar varit högt i jämförelse med tidigare år, särskilt 

avseende placerade ungdomar med kriminalitet eller missbruk som huvudsaklig 

problematik. Antalet inkomna orosanmälningar har ökat jämfört med samma period 

föregående år, likaså antalet inledda utredningar. Under våren och sommaren har 

arbetsbelastningen varit hög och enheten har varit beroende av konsulter. Nyrekrytering 

har gjorts under våren vilket har bidragit till att arbetssituationen har upplevts positiv av 

medarbetarna trots den ansträngda arbetssituationen. 

Vuxenenheten 

För att förbättra arbetet för klienterna och för att göra enheten till en attraktiv arbetsplats 

pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Arbetet handlar bland annat om hur rutiner, 

manualer och arbetsprocesser är utformade. 

Vuxenenheten har under tidigare år haft en stor personalomsättning, vilket nu har 

stabiliserat sig. Utifrån det ökade inflödet av ärenden inom ekonomiskt bistånd har 

vuxenenheten haft behov av socionomkonsult under en kortare tid. 

Störst fokus har arbetet kring ekonomiskt bistånd i syfte att öka antalet individer som 

blir självförsörjande: 

• Sedan 2018 är det möjligt att ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt, e-ansökan. 

Det pågår ett aktivt arbete för att öka antalet e-ansökningar. I april månad var 

andelen e-ansökningar 41,5 procent och i juni var andelen 48,8 procent. 

 

• Projekt Kom i jobb har påbörjats. Detta är en samverkansprojekt mellan 

vuxenenheten, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten som har i syfte att 

minska kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd genom att öka antalet 

individer som blir självförsörjande. Enheten har arbetat för att möjliggöra 

samverkan med en konsultläkare. 

 

• Öka antalet klientkontakter för att göra dem än mer delaktiga i sin situation, 

vilket är viktig faktor i förändringsprocesser. 

 

• Arbetar med en handlingsplan med fler aktiviteter för att öka antalet 

självförsörjande individer samt för att upptäcka individer som har behov av 

andra insatser än ekonomiskt bistånd. 

 

• Arbetet kring bostadsfrågor fortsätter och det avser frågor kring bostadsförtur, 

träningslägenheter, försökslägenheter samt hur kommunen ska arbeta när det 

gäller nyanlända individer i etableringen och deras boende. 

 

• Arbetat fram olika förslag för att utveckla samverkan/arbetet med nyanlända 

kommuninvånare. Vuxenenheten önskar utveckla arbetet när det gäller att 

individerna ska vara självförsörjande när etableringsersättningen upphör och ha 

möjlighet att flytta till egen bostad. 

 

• Internutbildning av socialsekreterare där de erbjuds möjlighet att lära sig 
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arbetsuppgifter/målgrupp som de vanligtvis inte arbetar med. Det är en del i att 

vara en attraktiv arbetsplats och förbereda inför eventuella framtida utmaningar i 

samband med rekryteringar och för att en viss kompetens inte ska vara knuten 

till en eller väldigt få personer. 

Biståndsenheten - personer med funktionsnedsättning 

Biståndsenheten har tillsammans med andra verksamheter inom socialkontoret deltagit i 

en översyn av socialpsykiatrin. 

Enheten har fortsatt arbetet med att implementera arbetsmetoden IBIC, , Individens 

Behov i Centrum inom LSS, en utredningsmall har tagits fram för utredning av 

personlig assistans. 

Revidering av riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt Lag om stöd och 

service för visa funktionshindrade (LSS) samt SoL under 65 år pågår. 

Följande kompetensutvecklande insatser har genomförts inom enheten: 

• Seminarium boendestöd i praktiken 

• Juridisk handledning 

• HBTQ, att synliggöra normer i socialtjänsten med ett hbtq-perspektiv 

• Psyk e-bas 

• Intern fortbildning personlig assistans 

• Lex Sarah 

Stöd- och behandlingsenheten 

Utveckling av det förebyggande arbetet har skett genom att: 

• SIG (sociala insatsgruppen) har inlett samarbete med Frivården. 

 

• Föräldrastödsutbildning Trygghetscirkeln, som riktar sig till föräldrar med barn i 

åldern 1-6 år har genomförts. 

 

• Föräldrastödsutbildning Connect, som riktar sig till föräldrar med barn 7-13 år 

har fortsatt. 

 

• Utökning avresurser inom familjebehandling inom Bryggan, första linjens 

psykiatri har genomförts. 

LSS-enheten 

• Antalet enhetsledare inom grupp- och servicebostäderna har utökats. Detta för 

att möjliggöra ett närmare ledarskap. 

 

• Beslut om att upphandla den kommunala personliga assistansen enligt LOU 

fattades av Socialnämnden. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Avdelningen har arbetat med att byta utförare inom familjerådgivningen då 

tidigare avtal löpt ut. 

 

• Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att 

verksamhetssystemet Procapita övergår till Lifecare. Avdelningen håller också i 
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arbetet med att öka antalet e-ansökningar inom ekonomiskt bistånd. 

 

• Rekrytering av en utredare/verksamhetsutvecklare och kvalitetsutvecklare har 

pågått under perioden. Detta innebär att avdelningen är fulltalig och har utökats 

med en tjänst. 

 

• Strateg för våld i nära relation har flyttats till Kommunstyrelsen. 

 

• Integrationsstödjare från tidigare integrationsenheten, tillhörande 

Kommunstyrelsen, flyttade under april över till Socialnämnden. 

 

5.5.2 Mål och resultat 

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 
I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 

Nämndmål: 
En aktiv samverkan för att fånga upp ungdomar i behov av stöd för att undvika att de kommer i 

riskzon för kriminalitet 

 

Kommentar 

Barn- och ungdomsenheten 

• Har under perioden tagit fram rutiner för genomförande av orossamtal. Tre 

orossamtal har initierats och av dem har ett samtal genomförts. Enheten arbetar 

aktivt för att fortsätta öka antalet orossamtal. Målet anses som delvis uppfyllt. 

Vuxenenheten 

• Vuxenenheten har ett pågående arbete för att utveckla barnperspektivet i 

utredningar. 

 

• Samverkar med Sociala Insatsgruppen (SIG). 

 

• Har frågeställningar kring kriminalitet i mötet med klienter samt utvecklar de 

egna ärendegenomgångarna. 

Biståndsenheten 
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• Arbetar i nära samverkan med både skolans resursteam samt barn- och 

ungdomsenheten för att tidigt upptäcka social isolering och utanförskap. En 

fungerade intern och extern samverkan är av vikt för att fånga upp barn och 

ungdomar i behov av hjälp. 

 

• Informerar om insatser som kan vara aktuella i förebyggande syfte. Ett 

utvecklingsområde inom Upplands-Bro kommun är att se helheten kring barn 

med funktionsnedsättning. Biståndsenheten planerar att göra en kartläggning 

över barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS. 

Stöd- och behandlingsenheten 

• Leder föräldrastödsgrupper som en del i det förebyggande arbetet. Grupperna är 

öppna för samtliga föräldrar i kommunen med barn i åldrarna 1-12 år. 

 

• En SIG-lots arbetar med ungdomar och unga vuxna som har, eller löper risk att 

utveckla en kriminell identitet. En viktig del av arbetet är att identifiera individer 

och grupper med ett destruktivt levnadsmönster och ambitionen är att nå 

individer långt ner i åldrarna för att kunna arbeta förebyggande. SIG samarbetar 

med polis, fritidsgårdar, Fryshuset och andra aktörer som arbetar med 

ungdomar. 

 

• Ungdomsstödjare arbetar en till två kvällar i veckan och besöker då gator, torg 

och andra platser som är samlingspunkter för ungdomar. Ungdomsstödjarna 

arbetar även dagtid på gruppnivå i kommunens skolor. De har utöver detta 

uppdrag på individnivå i form av enskilda kontakter med ungdomar. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Har möjliggjort för barn- och ungdomsenheten att registrera i 

verksamhetssystemet när orossamtal har genomförts med Polisen. 

 

• Har påbörjat utvärdering av Social Insatsgrupp. 

  

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel orosamtal som 
genomförs tillsammans med 
Polisen som sker inom 48 
timmar 

     

Antalet tidiga förebyggande 
insatser för barn och 
ungdomar som riskerar att 
hamna i utanförskap 

 5    

Antal insatser inom den 
sociala insatsgruppen (SIG) 
ska öka i jämförelse med 
föregående år 

 4    

Utfall av kommuninvånarnas 
upplevda trygghet enligt den 
nationella 
trygghetsundersökningen 

 54%    
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Nämndmål: 
Integrationen är en förutsättning för ett hållbart samhälle 

 

Kommentar 

Barn- och ungdomsenheten 

• Arbetar för att öka kunskapen om våldets konsekvenser för barn och unga 

genom att tillsammans med vuxenenheten erbjuda föreläsningar för olika 

verksamheter inom kommunen.  

Vuxenenheten 

• Handlingsplanen för våld i nära relation har påbörjats att implementeras på 

vuxenenheten. 

 

• Intern utbildning för samtliga medarbetare inom ämnet våld i nära relation 

genomförs löpande genom vuxenenheten. 

 

• Inom vuxenenheten pågår ett arbete för att öka antalet individer som blir 

självförsörjande. Aktiviteter som exempelvis att arbeta med fokusklienter, öka 

klientkontakter, använda konsultläkare, samverka med integrationsstödjare samt 

utveckla en handlingsplan för ytterligare insatser. 

Stöd- och behandlingsenheten 

• Integrationsstödjare arbetar utifrån uppdraget att stödja nyanlända såväl praktiskt 

som psykosocialt genom samarbete med vuxenenheten och barn- och 

ungdomsenheten samt ett flertal andra verksamheter kring arbete och bostad. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Arbetar med att ta fram statistik för att utläsa utfall av antal hushåll med 

ekonomiskt bistånd. 

 

• Funktionen som strateg inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och 

förtryck har flyttats till Kommunledningskontoret, vilket innebär att arbetet med 

att implementera handlingsplanen kommunövergripande har flyttats. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel hushåll med 
långvarigt behov av 
ekonomiskt bistånd ska 
minska i jämförelse med 
föregående år 

 10    

Implementera handlingsplan 
för våld i nära relationer 
under 2019 

     

Minska antalet 
integrationsinsatser som får 
avslutsorsak målet delvis 
eller icke uppfyllt i jämförelse 
med föregående år 

 4  6  
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Övergripande mål: 
Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
Valfriheten och kunskapen om möjliga val ska öka 

 

Kommentar 

Barn- och ungdomsenheten 

• För att löpande utvärdera barns, ungdomars och vårdnadshavares upplevelse av 

kontakten med barn- och ungdomsenheten, kommer samtliga erbjudas att 

besvara en enkät efter avslutad utredning. 

 

• Samarbetet med Maskrosbarn pågår. Det har lett till förbättringar och ökat 

engagemang avseende frågor kring barn och ungdomars delaktighet. 

 

• Enheten har inventerat processen från inkommen anmälan till avslutad insats, 

och sett över vilken information som behöver ges till barn och unga. 

Vuxenenheten 

• I syfte att öka antalet klientkontakter inom vuxenenheten pågår ett arbete med att 

införa kontinuerlig uppföljning/utvärdering. 

Biståndsenheten 

• Arbetar med bland annat aktiviteterna individuppföljningar, 

genomförandeplaner samt information kopplat till valfrihet och ökad kunskap 

om möjliga val. 

Stöd- och behandlingsenheten 

• Samverkar med externa utförare kring öppenvårdsinsatser som inte kan 

tillgodoses inom den egna verksamheten samt kring enstaka insatser för 

boendestöd på helger. 

LSS-enheten 

• Ökad brukardelaktighet, självbestämmande och inflytande är ständigt i fokus 

inom LSS-enhetens verksamheter. För att möjliggöra detta anpassas 

kommunikation utifrån individens behov. 

 

• Enheten arbetar för att sprida och öka kunskapen om mänskliga rättigheter och 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 

• Samverkan med Kultur- och fritidsnämnden genomförs regelbundet i syfte att 

öka möjligheterna och tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter i Bro och 

Kungsängen. 

 

• Samverkan med biståndsenheten och daglig verksamhet inom 

arbetsmarknadsenheten har varit framgångsrik under året, då flera brukare utan 

tidigare sysselsättning nu kommit igång med daglig verksamhet. 



 

Upplands-Bro, Verksamhetsrapport augusti 2019 73(119) 

 

 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Översyn av hur kvalitets- och avtalsuppföljningar görs pågår inom avdelningen. 

Översynen handlar om att ta fram struktur, planering och underlag för 

uppföljningar. 

 

• Avdelningen har under perioden hållit i en utredning gällande införande av 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) inom personlig assistans. 

 

• Sammanställt och genomfört brukarundersökning inom IFO och LSS. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antalet avtals, kvalitets -och 
individuppföljningar som 
genomförs likartat och 
regelbundet inom den 
interna verksamheten samt 
inom externt köpta platser i 
jämförelse med föregående 
år 

     

Antalet medverkande 
brukare och klienter i 
socialkontorets 
brukarundersökningar och 
fokusgrupper i jämförelse 
med föregående år 

   88  

Antalet informationsinsatser 
om valfrihet inom nämndens 
verksamhetsområde ska öka 
i jämförelse med föregående 
år 

     

Se över och kartlägga om 
det finns behov utav att 
införa lagen om valfrihet 
(LOV) eller lagen om 
offentligupphandling (LOU) 
inom någon utav 
socialnämnden 
verksamheter, till exempel 
inom LSS-området. 

     

Andelen klienter som är 
nöjda med insatsen/det stöd 
de har fått ifrån IFO i 
jämförelse med föregående 
år. 

 75%    

Andelen boende som trivs 
med sin insats 
servicebostad samt 
gruppbostad enligt LSS i 
jämförelse med föregående 
år 

 96%  96%  

 

Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas till största del. De indikatorer som bygger 

på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökningar kan inte redovisas än, då svar 

presenteras under oktober. Vad gäller arbetet med våld i nära relation och hedersrelaterat 

våld och förtryck har strategsfunktionen flyttats till kommunledningskontoret under året, 

vilket också innebär att arbetet med att implementera handlingsplanen har flyttats. Under 

året har kvalitet- och verksamhetsstöd påbörjat en översyn av hur kvalitets- och 

avtalsuppföljningar planeras, utförs och struktureras. 
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5.5.3 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

Socialnämnden Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Myndighetsenhet
erna 98 070 20 935 95 321 23 151 2 749 2 216 4 965 12 000 

Utföraravdelning
en 81 543 28 871 85 454 29 369 -3 911 498 -3 413 810 

Kvalitet- och 
verksamhetsstöd 27 902 21 283 25 396 20 191 2 506 -1 092 1 414 3 349 

Summa 207 515 71 089 206 171 72 711 1 344 1 622 2 966 16 159 

Avvikelsen för perioden 201808 inkluderade Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter. 

Socialnämnden Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ekonomiskt 
bistånd 10 547 133 16 496 130 -5 949 -3 -5 952 -467 

Summa 10 547 133 16 496 130 -5 949 -3 -5 952 -467 

 

Helårsprognos 

Socialnämnden Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Myndighetsenheterna 148 389 31 403 124 277 6 791 24 112 -24 612 -500 

Utföraravdelningen 124 046 43 307 122 173 38 834 1 873 -4 473 -2 600 

Avdelningen för kvalitet- 
och verksamhetsstöd 42 130 31 925 39 832 29 727 2 298 -2 198 100 

Summa 314 565 106 635 286 282 75 352 28 283 -31 283 -3 000 

 

Ekonomiskt Bistånd Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ekonomiskt bistånd 15 820 200 23 783 163 -7 963 -37 -8 000 

Summa 15 820 200 23 783 163 -7 963 -37 -8 000 

 

Ekonomisk analys 

Socialnämnden visar ett positivt resultat för perioden med 3,0 mnkr, vilket motsvarar 2 

procent. Huvudsakligen beror överskottet på lägre kostnader för externa placeringar och 

för externa boenden för barn och vuxna. På helår prognostiserar Socialnämnden ett 

negativt resultat med 3,0 mnkr motsvarande 1,4 procent. 

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 6,0 mnkr motsvarande 

57 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 8,0 mnkr motsvarande 51,2 

procent. 
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Myndighetsenheterna visar sammantaget ett positivt resultat med 5,0 mnkr 

Övergripande verksamhet visar ett positivt resultat med 3,4 mnkr vilket företrädesvis 

beror på budgeterade medel för höga kostnader för personlig assistans samt externa 

placeringar. 

På helår prognostiserar enheten ett överskott med 4,0 mnkr. 

Barn- och ungdomsenheten visar ett negativt resultat på 3,0 mnkr  

Resultatet beror på en ökning av externa placeringar. Ett ökat inflöde av ärenden har lett 

till att enheten varit beroende av flera socionomkonsulter under perioden. Trots detta 

visar personalkostnaderna och administrationen ett resultat enligt budget. 

HVB, konsulentstödda familjehem - under 2018 steg antalet placeringar och flertalet av 

dessa barn och unga är fortsatt placerade. Många är ungdomar där problembilden i 

kombination med stor brist på erfarna familjehem har lett till att konsulentstödda 

placeringar, eller placeringar vid institution, varit nödvändiga. 

Familjehem - de ökade kostnaderna för familjehem i egen regi beror på att 

ersättningsnivåerna till familjehemmen ökat, delvis då problembilden hos de barn och 

unga som placeras blivit allt svårare, och delvis för att kommunen ska kunna konkurrera 

med konsulentstödda organisationer och kunna rekrytera och behålla familjehem i egen 

regi. 

På helår prognostiserar barn- och ungdomsenheten ett negativt resultat med 4,5 mnkr 

beroende av antalet placeringar. 

Vuxenenheten visar ett positivt resultat med 1,2 mnkr  

Resultatet beroende på att antalet placeringar inte har varit så högt som beräknat. 

Våld i nära relation - kostnaderna för placeringar/skyddat boende har visar ett överskott 

med 0,4 mnkr vilket är ett resultat av få och kostnadseffektiva placeringar.  

Missbruk - i början av året har vuxenenheten haft två till fyra pågående placeringar per 

månad. Under sommaren har behovet utökats till sju till åtta pågående placeringar per 

månad. Det finns fortsatta behov och prognosen är att detta kommer att öka då det under 

sommaren inkommit fler anmälningar och ärenden där det finns stora hjälpbehov. Inga 

beslut har fattats om tvångsvård, all behandling har erbjudits via frivilliga insatser. 

Missbruk visar på ett överskott med 0,9 mnkr. 

Övrigt samt administration - visar ett underskott för perioden med 0,1 mnkr vilket beror 

på kostnader för sociala lägenheter. 

Vuxenenheten prognostiserar sammantaget enligt budget på helår. 

Biståndsenheten - omsorg om personer med funktionsnedsättning samt SoL under 65 

år visar ett positivt resultat med 3,4 mnkr 

Boende vuxna och barn - Under årets första sex månader har antalet externa placeringar 

inom barn och vuxenboende varit lägre än budgeterat. Det har berott på att enskilda 

individer har fått möjlighet att flytta hem till kommunen. Resultatet visar ett överskott 

med 1,2 mnkr. 

Personlig assistans - visar ett positivt resultat med 0,7 mnkr. På grund av lagändringar 

inom LSS gällande personlig assistans ökar kostnaderna. Ett ärende har dock bidragit 

till retroaktiv ersättning från 2018 och ett ärende har övergått till Försäkringskassan och 
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ger återbetalning från utförare. 

Daglig verksamhet - visar ett positivt resultat med 1,2 mnkr på grund av att insats 

kunnat ske inom kommunens egen regi.  

Biståndsenheten prognostiserar sammantaget enligt budget på helår. 

  

Utföraravdelningen visar ett negativt resultat med 3,4 mnkr 

Övergripande verksamhet visar ett positivt resultat på 0,4 mnkr vilket beror på 

budgeterade medel för höga kostnader inom personlig assistans. På helår prognostiserar 

verksamheten ett överskott med 0,5 mnkr. 

Stöd- och behandlingsenheten samt socialpsykiatrin visar ett negativt resultat med 0,8 

mnkr 

Resultatet beror på höga personalkostnader samt köp av externt boendestöd som inte 

kunde förutses vid budgetering. En översyn av socialpsykiatrin pågår. På helår 

prognostiserar enheten en negativ avvikelse med 0,9 mnkr. 

LSS-enheten 

Grupp- och servicebostäder - visar ett negativt resultat med 2,2 mnkr beroende på 

ökade personalkostnader. Behoven hos fler av de senast tillkommande hyresgästerna är 

komplexa och kräver en tät bemanning. Åtgärder pågår för att kunna uppnå ekonomisk 

balans. Verksamheterna prognostiserar en negativ avvikelse med 1,5 mnkr på helår. 

Personlig assistans, ledsagning, avlösning och kontaktpersoner - visar ett negativt 

resultat med 1,2 mnkr. Inom personlig assistans beror underskottet på att ersättningen 

inte täcker personalkostnaderna. Även ledsagarservice och avlösning har ett underskott 

beroende på att ersättningsnivån har varit oförändrad under flera år. Verksamheterna 

prognostiserar en negativ avvikelse med 1,0 mnkr på helår. 

Hälso- och sjukvårdsenheten - visar ett positivt resultat med 0,4 mnkr och 

prognostiserar ett överskott med 0,3 mnkr beroende på lägre personalkostnader mot 

budgeterat. 

Utföraravdelningen prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse med 2,6 mnkr på 

helår. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat med 1,4 mnkr 

Kvalitet- och verksamhetsstöd - visar ett positivt resultat med 1,6 mnkr beroende på 

vakanta tjänster, lägre volymer inom digitaliseringsområdet samt budgeterade medel för 

konsultspecialister. Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 1,1 mnkr på 

helår. 

Integrationen - visar ett negativt resultat med 0,2 mnkr vilket beror främst på kostnader 

inom försörjningsstöd, externa placeringar samt hyres- och avvecklingskostnader för 

Ängen stödboende under år 2016 till och med maj 2019. På helår prognostiserar 

integrationen en negativ avvikelse med 1,0 mnkr. 

  

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat med 6,0 mnkr 

Ökningen av antalet hushåll beror bland annat på att kommunens invånarantal ökat 

kraftigt under året, individer lämnat etableringssättningen utan egen försörjning och att 
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individer inte beviljas ersättning från Försäkringskassan. 

Projektet Kom i jobb 2019/2020 startade upp under mars månad, ett samarbete mellan 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden samt Socialnämnden.  

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse med 8,0 mnkr på helår. 

 

Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

201908 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

SIG - sociala insatsgrupper 2018 2020 2 570 628 1 059 1 511 

Summa   2 570 628 1 059 1 511 

 

Kommentarer sociala investeringsfonden 

Sociala Insatsgruppen, SIG, startade upp under september månad 2018. Målsättningen 

med SIG är att stötta individer som vill bryta en kriminell identitet. Svårigheter med 

rekrytering av medarbetare har medfört låga kostnader under 2018. Verksamheten har 

utökats under 2019 med en medarbetare under april månad. 

Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Socialpsykiatrin Träfflokalen 150 0  150 150 

Säkerhetsdörrar 0 0 40 0 -40 

Härnevimottagningen 0 0 29 0 -29 

Summa 150 0 69 150 81 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Socialpsykiatrin Träfflokalen 150 0 108 150 42 

Säkerhetsdörrar 0 0 40 0 -40 

Härnevimottagning 0 0 2 0 -2 

Summa 150 0 150 150 0 

 

Kommentarer investeringsredovisning 

Inköp av säkerhetsdörrar till matsal, träfflokal och boendestödskontor på Fjärilsstigen. 

Säkerhetsdörrarna är till för att skapa en säkrare arbetsmiljö för medarbetare samt skydd 

för det som finns i lokalerna. 

I prognos beräknas investeringarna uppgå till budgeterat belopp. Justeringar på typ av 

investering kan skilja sig mot budget. 
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5.6 Tekniska nämnden 

5.6.1 Inledning 

Vinjett 

Tekniska nämnden har fokuserat på en välskött och trygg utemiljö i kommunen. Flera 

projekt har avslutats såsom Torget i Kungsängen Centrum, ny cykelparkering vid 

infartsparkeringen i Kungsängen, hundrastgård vid Lillsjön och 

tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Finnsta Östra. Beslut om att bygga en 

trafiklekplats i Målarparken i Bro har fattats och färdigställs i höst. En toppmodern GPS 

har köpts in för att effektivisera mätningsarbetet. GIS-verksamheten fortsätter arbetet 

med att effektivisera och kvalitetssäkra geodatahanteringen. Beslut har fattats om att 

genomföra en avfallsupphandling i samverkan med Håbo, Knivsta och Sigtuna samt att 

införa fyrfackslösning på kärlen. VA-utbyggnad på landsbygden - Verkaviken är 

färdigställd och projektering av resterande Ådö pågår. 

Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät, 

kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t. ex. parkeringar) och torg, sköter 

grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker. 

Nämnden är trafiknämnd och beslutar om flyttning av fordon och omhändertagande av 

fordonsvrak. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och 

avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar 

av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom 

myndighetsutövning för bl. a. entreprenörer. 

Nämnden ansvarar för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor 

samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att 

tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar även för 

namnsättning av t. ex. vägar, parker, byggnader och anläggningar. 

Nämnden ansvarar för ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar för Tekniska nämnden, men även för 

Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Kontoret har sju avdelningar: bygg-, 

exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan-, övergripande samhällsplanering och tekniska 

avdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef. 

Tekniska avdelningen genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden och är 

organiserad i enheterna Gata/Park/Trafik, Mät/GIS samt affärsverksamheterna Avfall 

respektive Vatten- och Avlopp. Varje enhet leds av en enhetschef. 

 

Viktiga händelser under året 

Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2019: Flera projekt inom Trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet har startat och beräknas vara genomförda innan årets slut. 

Medborgardialog Lekplatser: Under Kungsfesten den 25 maj 2019  genomfördes en 

medborgardialog för att inhämta synpunkter kring behovet av en trafiklekplats. Intresset 

var stort och nämnden beslutade att anlägga en trafiklekplats i Målarparken i Bro. Ytan 

var till stora delar asfalterad så det blev en reinvestering i ytan som därigenom fick ett 
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nytt användningsområde. Trafiklekplatsen kommer färdigställas i höst. Syftet med 

trafiklekplatsen är att främja barns och vuxnas trafikvett i samband med cykling. Barn 

ska kunna lära sig cykla på ett trafiksäkert sätt och lära sig om reflexer, skyltar samt 

trafikregler. Intresset från allmänheten var stort och boende ser gärna att det anordnas en 

trafiklekplats även i Kungsängen, vid IP. 

Bulleråtgärder: Framtagandet av en handlingsplan avseende bullerdämpande åtgärder 

utmed de kommunala vägarna är i slutfasen. En inventering av vilka fastigheter som är 

bullerutsatta i kommunen är genomförd och förslag på tänkbara åtgärder samt vilka 

kostnader dessa är förknippade med kommer att framgå i förslag till handlingsplan. En 

av åtgärdsförslagen är påbörjad och berör bullerutsatta fastigheter längs med 

Granhammarsvägen norr om E18. 

Cykelstrategi: Tekniska nämnden har beslutat om en cykelstrategi. Syftet med 

cykelstrategin är att öka cyklandet, utveckla planering och utveckla byggande samt drift 

av cykelvägnätet som en del i det hållbara transportsystemet. Strategin ska bidra till att 

byta trafikbeteende i kommunen och skapa nya resmönster. 

Digitalisering:  Arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter fortskrider. Med 

hjälp av digitala hjälpmedel effektiviseras verksamheten och mycket av informationen 

tillgängliggörs via kommunkartan. Kommunkartan uppdateras kontinuerligt med 

information och ett tätt samarbete mellan GIS-enheten och övriga verksamheter är 

viktig. Under 2019 har arbetet med att få in samtliga gång- och cykelvägar samt 

uppdaterade skötselytor i kommunkartorna varit en prioriterad uppgift. Även aktiviteter 

kopplade till Cykelstrategin är under framtagande i samarbete med GIS. 

Bommar: Arbetet med utbyte av bommar har fortsatt under 2019. Ett arbete med att 

även byta lås på bommarna pågår. Båda åtgärderna bidrar till att skapa ett enhetligt och 

städat intryck, trygghet samt underlättar för räddningstjänsten och snöröjningsfordon. 

Drift (vinterväghållning): Den växlande temperaturen under inledningen på året har 

inneburit många insatser i form av halkbekämpning och snöröjning, vilket återspeglas i 

kostnaderna för vinterväghållningen. Sandupptagningen skulle varit klar den 30 april 

men det fanns några områden som kvarstod efter det datumet, vilket gjorde att 

kommunen krävde entreprenören på vite för förseningen. 

Drift (Gatumark):· Klimatförändringarna medför mer växlande temperatur med 

snabba väderomslag. Temperaturväxlingar gör att vägbeläggningen lättare spricker, 

vilket innebär fler potthål och sprickor som måste lagas för att minska risken för 

trafikskador och olyckor samt även för att behålla vägkroppens hållbarhet. År 2019 

inleddes med mycket skador på vägarna, till största delen på grund av väderväxlingarna 

som varit under vintern och eftersatt underhåll under senare år. Detta medför ökade 

kostnader för beläggningsarbeten och för den egna driften för lagning av potthål och 

större skador. Förutom det som är utlagt på entreprenad bedriver verksamheten mycket 

arbete inom drift och underhåll i egen regi. Exempelvis lagning av potthål i asfalten, 

omhändertagande av sopdumpningar och skrotbilar, lagning av påkörda stolpar, lagning 

kantsten, säkerställer att fastighetsägare klipper sin häck vid risk för att den skymmer 

sikten i korsningar, städning på allmänna platser samt nedtagning av en del träd. En hel 

del vegetation är röjd för att skapa bättre sikt och på så sätt förbättra trafiksäkerheten 

och tryggheten samt avverkat vegetation för ledningsgator och parkeringar. 

Trygghetsprojekt: Enheten har gjort en prioriteringslista över trygghetsskapande 

åtgärder utifrån tidigare trygghetsvandringar, trygghetsinventeringar, skolenkäter (Säkra 
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skolvägar), synpunkter från medborgare och polis samt enhetens egna iakttagelser. 

Majoriteten av åtgärdena är genomförda och samtliga åtgärder kommer genomföras 

under 2019 för att därefter redovisas i en trygghetsrapport avseende 2019.  

Riskträd: Verksamheten har arbetat med att inventera och fälla träd på kommunal mark 

som kan utgöra en risk. 

Jul-, Alla hjärtansdag-, Påsk- och midsommarpynt: Verksamheten har satt upp 

enklare pynt vid olika högtider för att skapa trivsel i kommunen som enheten har fått 

mycket positiv respons på. 

Hastighetsdämpande åtgärder: Verksamheten har planerat för och utfört ett par 

hastighetsdämpande åtgärder i kommunen. Exempel på detta är variabla 

hastighetsskyltar på Granhammarsvägen i höjd med av- och påfarter på 

Granhammarsvägen och planerade avsmalningar samt gupp inom Norrboda. 

Belysning: Arbetet med byte till LED fortskrider. Belysningen har förstärkts i områden 

som upplevs som mörka och otrygga samt vid övergångsställen och busshållplatser. 

Ronderingar samt drift och underhåll på befintlig belysning har genomförts och i några 

områden har armaturer bytts ut. Ett pågående arbete är en översyn av belysningen i 

gångtunnlarna för att dessa ska upplevas tryggare, bättre och trevligare. 

Beläggning: De stora temperaturväxlingarna, framförallt under vintertid, har medfört 

extremt stor påverkan på beläggningen samtidigt som underhållet ligger efter på många 

av kommunens vägar. Beläggningsarbeten har avropats från entreprenör och har 

genomförts under sommaren samt en del i höst. Planering och beställning har 

genomförts av förstärkningar av befintlig vägmålning, framförallt vid övergångsställen 

och längsgående linjemålning vid de större vägarna. 

Konstbyggnader: Verksamheten arbetar vidare med att öka tryggheten och förstärka 

trivseln i gångtunnlarna i kommunen. 

Lillsjötoppen: Viss underminering har skett på Lillsjötoppen genom att vatten från 

vattenfallet runnit genom kullen. För att bedöma bärigheten genomfördes en geoteknisk 

undersökning år 2018. Undersökningen resulterade i att vattenfallet behövde stängas av. 

För att skapa en trevlig plats på Lillsjötoppen utan damm och vattenfall har planteringar 

utförts och vridbara bänkar installerats för att medborgare ska kunna vistas där och 

kunna njuta av utsikten från olika håll. Detta är nu slutbesiktat. 

Skyltar: Arbetet med att byta ut felaktiga och gamla skyltar har fortsatt under 2019. 

Detaljplaner och exploateringsprojekt: Verksamheten deltar aktivt i arbeten vid 

framtagning av detaljplaner och exploateringsprojekt för att tillvarata kommunens 

intressen och framföra krav och synpunkter. 

Gröna dalen: Projektet är en del i Utvecklingsprogram Gröna dalen som godkändes av 

kommunfullmäktige 16 maj 2018. Kommunen fick i slutet av år 2018 statsbidrag för att 

kommunen ska arbeta med dagvattenhanteringen i området, men också med att 

tillgängliggöra naturen. 

Laserskanning: I början på året beställdes en laserskanning i hög upplösning av hela 

kommunen som ska slutlevereras i september. Skanningen innebär tillgång till en 

kommuntäckande höjdinformation med mycket högre upplösning och noggrannhet än 

tidigare, vilket innebär att kartor både kan produceras mer effektivt och innehålla bättre 

kvalitet. Det innebär även att förutsättningarna finns för att börja arbeta med viss 3D-

modellering. 
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Uppgradering av GPS-utrustningen ger effektivare mätning: Traditionellt behöver 

en GPS fri sikt mot satelliter, vilket medför att under taksprång, träd och andra skymda 

platser behöver en totalstation användas vid mätning. En ny GPS är införskaffad som 

har en helt ny teknik som gör att det går att luta lodstången och på så vis mäta en punkt 

på en skymd plats och ändå komma åt fri satellitsikt. De två befintliga GPS:erna 

kommer uppgraderas till samma nivå i höst. Uppgraderingen av de befintliga GPSerna 

innebär att de kan nyttja fler kanaler och därmed ökar möjligheterna att använda dem. 

Att kunna mäta med GPS istället för totalstation innebär en snabbare och effektivare 

inmätning. Totalstationer behövs fortfarande vid mycket noggranna mätningar och där 

det inte finns möjlighet till fri sikt mot satelliter. 

Utökat behov av GIS-kompetens: Fler av kommunens verksamheter har insett vilken 

nytta de kan ha av GIS, vilket har medfört en mycket stor efterfrågan på verksamhetens 

tjänster och en GIS-samordnare har tillsatts för att möta upp det ökade behovet. GIS 

bidrar till att effektivisera verksamheterna.  

Upphandling av GIS: Upphandlingen av GIS-system förbereds och genomförs i höst. 

Bytesboden: Kommunens arbetsmarknadsenhet bemannar och driver numera 

bytesboden i samarbete med avfallsenheten. Detta har inneburit en klar förbättring i 

form av ordning och reda samt en mycket trevligare miljö för besökare och personal. 

Upphandling i samverkan: Tekniska nämnden har genomfört en upphandling i 

samverkan med Håbo, Knivsta och Sigtuna. Upphandlingen rör den så kallade 

traditionella sophämtningen i kommunen. I samband med införandet övergår 

kommunen till fastighetsnära insamling från villahushållen, vilket kommer ske i 

fyrfackskärl. År 2018 beslutade regeringen om införande av hushållsnära insamling av 

förpackningar i alla hushåll per 1 april 2025. Ett delmål är att 60 % ska ha det år 2021. 

Utveckling av kommunens verksamheters källsortering: Det finns brister i 

kommunens verksamheter avseende källsortering och avfallshantering kontra de krav 

som ställs i kommunens avfallsplan. Kommunens miljöstrateg har initierat ett arbete för 

att genomlysa detta problem i alla verksamheter. Avfallsenheten är representerade i 

arbetsgruppen för att stödja och ge förslag på åtgärder vid respektive hämtställe. 

Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar: Stora utredningar av 

ledningsnäten färdigställdes under år 2018, bland annat en komplett hydraulisk 

modellering av hela dricks-, spill- och dagvattennäten. Hydrauliska modeller är till stor 

nytta för kapacitetsberäkning och konsekvensbedömning av befolkningstillväxt och 

tillkommande bebyggelseområden. Under 2019 har verksamheten arbetat vidare med 

dessa och genomfört en redundansutredning och i samband med det identifierat ett antal 

flaskhalsar och känsliga punkter i VA-nätet. Åtgärderna är prioriterade i olika klasser 

och kommer arbetas in i Förnyelseplanen. 

Tillskottsvatten och områdesfilmning: Som ett led i arbetet med tillskottsvatten och 

förnyelseplan genomfördes områdesfilmning av delar av ledningsnätet år 2018. Planen 

är att succesivt filma hela kommunens ledningsnät för att bedöma skicket och 

underhållsbehovet. Materialet bearbetas nu för vidare planering och prioritering av 

åtgärder. 

Exploateringar och tillväxt: Många planprojekt och exploateringar pågår samtidigt 

och kräver insatser från VA-verksamheten, från tidiga skeden under planarbetet fram till 

besiktning, övertagande och drift av anläggningarna. Verksamheten har under våren 

etablerat en VA-kontrollgrupp som regelbundet genomför oanmälda besök och 
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kontroller vid samtliga exploateringar i kommunen. På sikt kommer det att medföra 

färre fel, högre kvalitet och längre livslängd på de anläggningar som andra aktörer än vi 

själva bygger åt oss. 

Underhållsskuld: Arbetet med en Förnyelseplan pågår och ett flertal underhållsinsatser 

är planerade under året. Störst i år är rensning av sediment i Tibbledammen som 

projekterats och planerats under våren för genomförande i höst. En större nybyggnation 

av tryckledningar i egen regi pågår vid Kabi. Nytt el- och styrsystem har installerats i ett 

stort antal pumpstationer. För att öka driftsäkerheten och minska antalet 

kommunikationsfel och jourutryckningar pågår planering för fiberanslutning till 

samtliga pumpstationer. 

Stora VA-projekt: UBS-ledningen (Upplands-Bro Sigtuna-ledningen) färdigställs 

under hösten. Projektet med renovering av spilledningen mellan Bro och Järfälla pågår. 

Förstudie för ombyggnad av Kungsängens pumpstation är genomförd och nu pågår 

utredning av åtgärder vid Nygårds pumpstation och tryckledningarna i anslutning till 

den. Sjöledningarna från Kungsängens pumpstation till Järfälla är inspekterade med 

hjälp av dykare. 

VA-utbyggnad på landsbygden: I VA-planen anges grova tidsintervall för VA-

utbyggnaden på landsbygden. En mer detaljerad utbyggnadsordning beslutades under 

våren. Utbyggnaden i Verkaviken har  färdigställts i vår och anslutning av fastigheterna 

i området pågår. Sågbacken är färdigprojekterad och entreprenadarbeten påbörjas efter 

sommaren. Projektering av Ådö skog är påbörjad efter en omfattande 

fastighetsutredning av Lantmäteriet och Mät- och GIS-enheten för att bestämma 

fastighetsgränser. Beräknad entreprenadstart är sent i höst eller tidigt nästa vår. Området 

ska vara utbyggt under år 2020. Utbyggnad och anslutning av Tjusta skola och Håbo-

Tibble kyrkby ska ske under 2019-2020. Planering och projektering är klar och 

entreprenadarbeten påbörjas i höst. 

Skydd och säkerhet: Ett övergripande arbete med säkerhetsskydd kommer att 

genomföras under hösten. Det finns en aktuell krisplan men den ska fördjupas och 

förfinas och det arbetet är påbörjat. I höst kommer en säkerhetsanalys genomföras där 

bland annat skalskyddet på våra anläggningar och vår informationssäkerhet, främst 

avseende hantering av kartmaterial och annat sekretessbelagt material, ska ses över. 

Digitalisering: I våras installerades kommunens första digitala fjärravlästa 

vattenmätare. Planen är att på sikt installera sådana i alla fastigheter och på valda platser 

i ledningsnätet även så kallade områdesmätare. Dessa moderna mätare ger en avläsning 

var 18:e sekund istället för som idag en manuell avläsning per år, vilket ger helt nya 

möjligheter vid till exempel läcksökning. Det går fort att identifiera vattenläckor då 

mätarna varnar vid onormal, eller plötsligt ökad förbrukning. I enskilda fastigheter kan 

de även varna för liten ständig förbrukning, vilket är tecken på små läckage som annars 

är svåra att se såsom läckande toaletter, varmvattenberedare eller droppande kranar. 

Med områdesmätare kan diffusa läckor identifieras som annars är mycket svåra att hitta 

då inget vatten syns på marken. Mätarna har också små inbyggda mikrofoner som 

lyssnar på vattenströmmen och signalerar om det läcker någonstans i närheten. Ljudet 

ger även ett ungefärligt avstånd till läckan, vilket gör det mycket lätt att hitta den. På 

sikt innebär det snabbare identifiering av vattenläckor, minskade kostnader för 

vatteninköp, bättre service till brukarna genom exaktare fakturering och varningar för 

läckor inom fastigheter. Mätarna kan också göra enklare analyser av vattenkvalitet, i 

dagsläget grumlighet och brunt vatten, och varna för det. 
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5.6.2 Mål och resultat 

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 
I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 

Nämndmål: 
Trygg miljö 

 

Kommentar 

GIS-verksamheten stödjer trygghetsarbetande verksamheter med kartor. En översyn av 

möjligheten att använda webbkarta för att samla in information om invånarnas upplevda 

trygghet pågår 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Utförda arbeten i projekt 
med prioritet 1 i kommunens 
Trafik- och 
Tillgänglighetsprogram 

 100% 65% 90%  

Antal synpunkter om 
kommunens snöröjning  0 71 140  

Trafikolyckor med 
personskador på vägar där 
kommunen är väghållare 

 0 0 2  

Medborgarenkät om upplevd 
trygghet/säkerhet  1 0   

Andel i procent (%) av totala 
antalet belysningspunkter på 
vilka fel uppstår och där 
belysningsupphandlingen 
anger inställelse inom 3 
arbetsdagar inte åtgärdas 
inom 3 arbetsdagar 

 0% 2% 6%  

Andel genomförda behövliga 
åtgärder från noteringar i 
genomförda 
trygghetsinventeringar 

 100% 80% 3%  

Antal riktade inventeringar 
för ökad trygghet i 
kommunen 

 3 2   

Andel vattenprover utan 
anmärkning  100%  100%  

Tillskottsvatten  45%  42%  
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Dricksvattenläckage  25%  16%  

Vattenprover, tillskottsvatten och dricksvattenläckage rapporteras på helår. 

Övergripande mål: 
Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet 

Nämndmål: 
Utökad dialog 

 

Kommentar 

Tillsammans med Övergripande samhällsplanering undersöks möjligheten att samla in 

synpunkter via kommunen GIS-lösningar/webbkartor inför att en fördjupad 

översiktsplan ska ut på samråd. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal genomförda 
medborgardialoger  1 1 1  

Andel medborgarförslag 
som besvaras inom ett år  100% 100% 100%  

Antal frågor och andel som 
besvaras direkt av 
Kontaktcenter när någon 
kontaktar kommunen 

 90% 90% 91%  

  

  

5.6.3 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gator, vägar och 
parkering 20 243 3 310 22 770 3 058 -2 527 -252 -2 779 -2 244 

 
Vinterväghållning  3 559 0 3 923 11 -364 11 -353 -872 

 Park och natur  5 774 0 5 370 0 404 0 404 48 

 
Bostadsanpassni
ngsbidrag  2 447 0 1 997 0 450 0 450 395 

 Övrigt allmän 
platsmark  82 190 110 847 -28 657 629 212 

 Mät och GIS  5 434 1 493 4 705 1 229 729 -264 465 -1 

 Teknisk 
administration  3 610 0 2 478 0 1 132 0 1 132 1 190 

         

Summa 41 149 4 993 41 353 5 145 -204 152 -52 -1 272 
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Affärsverksamhet 

  Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Avfall 20 466 20 697 17 412 23 972 3 054 3 275 6 329 5 831 

 VA  33 408 34 000 35 995 36 040 -2 587 2 040 -547 1 028 

Summa 53 874 54 697 53 407 60 012 467 5 315 5 782 6 859 

 

Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

 Gator, vägar och 
parkering  30 655 4 966 33 500 4 510 -2 845 -456 -3 301 

 Vinterväghållning  5 930 0 6 730 0 -800 0 -800 

 Park och natur  8 805 0 8 430 0 375 0 375 

 
Bostadsanpassningsbidrag  3 670 0 3 670 0 0 0 0 

 Övrigt allmän platsmark  124 285 150 600 -26 315 289 

 Mät och GIS  8 475 2 240 8 135 1 900 340 -340 0 

 Teknisk administration  5 564 0 3 627 0 1 937 0 1 937 

Summa 63 223 7 491 64 242 7 010 -1 019 -481 -1 500 

Budget för avskrivningskostnader ligger på Teknisk administration, men det mesta av 

utfallet ligger på Gator, vägar och parkering. 

Affärsverksamhet 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

 Avfall  31 000 31 000 31 000 31 000 0 0 0 

 Vatten och avlopp  51 000 51 000 51 000 51 000 0 0 0 

Summa 82 000 82 000 82 000 82 000 0 0 0 

 

Ekonomisk analys 

De skattefinansierade verksamheterna i sin helhet  

Prognosen efter tertial ett uppvisade ett befarat underskott på 5 200 tkr och 

samhällsbyggnadschefen fick i uppdrag att verka för att minska underskottet på helår. 

Åtgärder vidtogs direkt och en planerad tjänst tillsattes inte samt två uppsägningar 

ersattes inte. I parkdriften drogs ambitionsnivån ner mm. Tekniska nämnden visar 

sammantaget ett underskott på 54 tkr för andra tertialen. Bedömningen avseende helår 

är 1 750 tkr högre avskrivningskostnader, 800 tkr högre kostnader för vinterväghållning, 

700 tkr ökade elkostnader för förbrukningen, 600 tkr ökade kostnader för 

gatubelysningen samt lägre intäkter avseende parkeringsintäkter om 1 100 tkr. 

Genomgång och aktivering av anläggningar har skapat ökade kostnader för 

avskrivningar men också genererat ökade intäkter i form av upplösning av investerings- 

och exploateringsbidrag, vilket bidrar till 1 150 tkr i ökade intäkter. Effektiviseringar 

och omfördelningar av medel inom tekniska har tillsammans bidragit till att kunna 
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sänka det bedömda underskottet till ca 1500 tkr. 

Bostadsanpassningsbidrag: Verksamheten visar ett överskott till och med andra 

tertialen på 450 tkr. Prognosen är att verksamheten förväntas ha en budget i balans, om 

inga större kostnadskrävande ärenden inkommer. 

Affärsverksamheterna  

En ökad avskrivningstakt av våra nuvarande avfallskärl för att förbereda inför inköp av 

4-fackskärl har initierats och medför en extra kostnad. 

Både Avfall och Vatten- och Avlopp har en budget i balans och bedöms redovisa ett 

nollresultat på helår. 

 

Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Övrigt att fördela 500  0 500 500 

Gatubelysning 4 000  2 541 4 000 1 459 

Beläggningsunderhåll 4 000  5 418 4 000 -1 418 

Lekplatser 1 500  734 1 500 766 

Bullerdämpande åtgärder 1 300  62 1 300 1 238 

Kungsängens c etapp 3 Torget 30 900 17 952 7 012 12 948 5 936 

Trafik- och 
tillgänglighetsprogram 6 703  3 475 6 703 3 228 

Kockbacka trafikplats 4 100 2 298 1 694 1 802 108 

Parkering 1 500  919 1 500 581 

Trygghetsskapande åtgärder 1 000  1 081 1 000 -81 

GIS upphandling och nytt 
system 1 300  0 1 300 1 300 

Maskiner till drift GPT 400  0 400 400 

Mätutrustning 500  276 500 224 

Mätbil 500  0 500 500 

Flygfotografering, kartering och 
digitalisering 1 000 392 173 608 435 

Summa 59 203 20 642 23 385 38 561 15 176 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

 Övrigt att fördela  500 500 500 500 0 

 Gatubelysning  4 000 4 000 4 000 4 000 0 

 Beläggningsunderhåll  4 000 4 000 5 418 4 000 -1 418 

 Lekplatser  1 500  1 000 1 500 500 

 Bullerdämpande åtgärder  1 300  301 1 300 999 

 Kungsängens c etapp 3 Torget  30 900 17 952 12 948 12 948 0 
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Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

 Trafik- och tillgänglighetsprogram  6 703  6 703 6 703 0 

 Kockbacka trafikplats  4 100 2 298 1 802 1 802 0 

 Parkering  1 500  1 500 1 500 0 

 Trygghetsskapande åtgärder  1 000  1 081 1 000 -81 

 GIS upphandling och nytt system  1 300  1 300 1 300 0 

 Maskiner till drift GPT  400  400 400 0 

 Mätutrustning  500  500 500 0 

 Mätbil  500  500 500 0 

 Flygfotografering, kartering och 
digitalisering  1 000 392 608 608 0 

Summa 59 203 29 142 38 561 38 561 0 

Investeringsredovisning Avfall 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Nya containrar 
kretsloppscentraler 255  0 255 255 

Kretsloppsverksamhet och 
tekniskt kontor 1 000  0 1 000 1 000 

KLC i egen regi 2 242 999 0 1 243 1 243 

Summa 3 497 999 0 2 498 2 498 

Investeringsredovisningsprognos Avfall 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Nya containrar kretsloppscentraler 255  255 255 0 

Kretsloppsverksamhet och tekniskt 
kontor 1 000  1 000 1 000 0 

KLC i egen regi 2 242 999 1 243 1 243 0 

Summa 3 497 999 2 498 2 498 0 

Investeringsredovisning VA 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Ledningsrenovering & Servis 
Ofördelat 55  5 55 50 

Reinvestering Murarv. 80  0 80 80 

Diverse inv. Maskiner 1 000  0 1 000 1 000 

Pumpstationer 10 247  756 10 247 9 491 

Utredn. och åtg. ovidkommande 
vatten 8 407  0 8 407 8 407 

LPS-pumpar ospecificerat 4 790  208 4 790 4 582 
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Åtgärder på spillvattenledning 
Bro-Järfällatunneln 150 000 342 91 149 658 149 567 

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 150 000 87 807 25 912 62 193 36 281 

Vattenkiosker 3 000  43 1 287 1 244 

Dagvattendammar/-åtgärder 12 745  512 12 745 12 233 

Nya ledningar ospec 10 421  515 10 421 9 906 

Projektera Näshagen, Tjusta 3 000  47 3 000 2 953 

Ådö utbyggnad 51 500  4 505 48 326 43 821 

Utökat VA-verksamhetsområde 33 121  0 33 121 33 121 

Överföringsledning Säbyholm 10 000   10 000 10 000 

Nytt fordon 4 000  391 4 000 3 609 

Anläggningsavgifter   -25 802  25 802 

Summa 452 366 88 149 7 183 359 330 352 147 

Investeringsredovisningsprognos VA 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

 Ledningsrenovering & Servis 
Ofördelat  55  0 55 55 

 Reinvestering Murarv.  80  0 80 80 

 Diverse inv. Maskiner  1 000  1 000 1 000 0 

 Pumpstationer  10 247  5 000 10 247 5 247 

 Utredn. och åtg. ovidkommande 
vatten  8 407  1 000 8 407 7 407 

 LPS-pumpar ospecificerat  4 790  2 500 4 790 2 290 

 Åtgärder på spillvattenledning Bro-
Järfällatunneln  150 000 342 750 149 658 148 908 

 UBS-ledn (Sigtunaledningen)  150 000 87 807 62 193 62 193 0 

 Vattenkiosker  3 000  500 1 287 787 

 Dagvattendammar/-åtgärder  12 745  1 000 12 745 11 745 

 Nya ledningar ospec  10 421  4 500 10 421 5 921 

 Projektera Näshagen, Tjusta  3 000  1 500 3 000 1 500 

 Ådö utbyggnad  51 500  10 000 48 326 38 326 

 Utökat VA-verksamhetsområde  33 121  5 000 33 121 28 121 

 Överföringsledning Säbyholm  10 000  500 10 000 9 500 

 Nytt fordon  4 000  3 000 4 000 1 000 

Summa 452 366 88 149 98 443 359 330 260 887 

 

Kommentarer investeringsredovisning 

  

Övrigt att fördela: Potten övrigt att fördela föreslås ombudgeteras till beläggning i 

separat ärende i höst. 

Gatubelysning: Budget för 2019 är 4 000 tkr. Fortsatta investeringar i byte till LED 

lampor. Totalt har kommunen bytt nu ut 90 % av all belysning som ska bytas till LED. 
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Energibesparingen har redan börjat slå igenom det framgår genom att driftkostnaderna 

för lagning och byte av armaturer på LED belysningen har minskat, kostnaden för 

elförbrukningen är ett fastpris för respektive transformatorstation (ett antal olika mängd 

belysningspunkter är kopplade till en och samma transformatorstation). Avläsningen i 

transformatorstationerna håller på att bytas ut för att kostnaderna ska kunna regleras 

allteftersom LED-lamporna installeras. Ett arbete som påbörjats är att minska antalet 

elmatningsstatiner och med det minska antalet elabonemang. Det behöver även 

investeras i ny belysning på platser som idag upplevs mörka och otrygga samt se över 

belysning i anslutning till gångtunnlar, övergångställen och stationsområden. En del 

belysningsåtgärder kommer även att genomföras inom projektet trygghetsskapande 

åtgärder. Prognosen är att samtliga investeringsmedel för belysningen kommer att 

upparbetas. 

Beläggning: Budget för 2019 är 4 000 tkr. Det finns ett stort behov av ny beläggning på 

många av kommunens vägar. I början av juni asfalterades flera om, till exempel delar av 

Enköpingsvägen, Granhammarsvägen och Kungsvägen. Behovet av att lägga ny 

beläggning på kommunens vägar har växt över tid och påverkas av att trafiken ökar ju 

mer kommunen exploateras samt att även byggtrafiken påverkar vägarnas hållbarhet. 

Åtgärdas inte detta inom en snar framtid behövs större satsningar med att exempelvis 

riva upp delar eller hela vägbanan och bygga på underifrån, vilket kommer resultera i 

högre kostnader och längre tid för trafikpåverkan i samband med arbetena. På grund av 

den ansträngda väderleken under vintern 2018/2019 och eftersatt underhåll på det större 

vägnätet i kommunen så kommer verksamheten med årets budget inte klara av att 

åtgärda alla skador, vilket kan komma att innebära fler skadeärenden från invånare som 

skadat sina bilar. Ett oförutsett arbete i Rättarboda har bidragit till att övertrassera 

investeringsramen och prognosen är att budgeten inte räcker. 

Lekplatser: Budgeten för 2019 är 1 500 tkr. Budgeten används till inköp och 

reinvestering i ny lekplatsutrustning på/vid befintliga lekplatser samt investering i nya 

rekreationsytor.  En trafiklekplats anläggs i Målarparken i Bro och blir klar i höst. Ytan 

var till stora delar asfalterad så det blev en reinvestering i ytan som därigenom fick ett 

nytt användningsområde. Syftet med trafiklekplatsen är att främja barns och vuxnas 

trafikvett i samband med cykling. Barn ska kunna lära sig cykla på ett trafiksäkert sätt 

och lära sig om reflexer, skyltar samt trafikregler. Arbetena med detta är påbörjat och 

prognosen är att budgeten kommer att upparbetas i år. 

Bulleråtgärder: Budgeten för 2019 är 1 300 tkr. Kommunens planerade utveckling 

innebär att fler kommuninvånare och områden kommer att utsättas för ökat buller. 

Syftet med åtgärdsplanen är att begränsa bullrets negativa påverkan på människor och 

miljöer. Målet är att uppnå hälsosamma och attraktiva boende-, förskole- och 

skolmiljöer samt skydda ljudmiljön i parker, natur- och friluftsområden. Verksamheten 

har börjat arbeta aktivt med bulleråtgärder och kommer som ett först steg i en 

åtgärdsplan föreslå att bullerutsatta fastigheter erbjuds möjligheten att söka bidrag för 

åtgärder. Ett arbete har påbörjats avseende bullervall och planering för bullerskydd för 

de mest bullerutsatta fastigheterna i kommunen. Prognosen är att budgeten kommer att 

arbetas upp under året. 

Kungsängen C Etapp 3 Torget: Torget slutbesiktades i våras och invigdes i början av 

juni. Garantitiden löper nu och alla fakturor har inte inkommit än.  

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: Budget för 2019 är 10 000 tkr. Eftersom 

verksamheten använde mer pengar än budgeterat till trafik- och tillgänglighetsprojekt 
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under 2018 räknas det bort från årets budget, vilket innebär att budgeten för 2019 är 

6 703 tkr. Flera stora projekt i trafik- och tillgänglighetsprogrammet pågår såsom GC-

väg längs med Artistvägen där upphandling av entreprenör är genomförd och 

projektstart skedde i augusti, byggnation av GC-väg längs med Klövtorpsvägen pågår, 

underlag för upphandling av totalentreprenad för GC-väg mellan Tjusta och Håbo-

Tibble är under framtagande, asfaltsgupp är färdigbyggda för vägar där problem med 

hastighetsefterlevnaden har varit stor under längre tid, t.ex. i Norrboda. Samtliga 

utredningar i årets TTP är påbörjade. Befolkningen ökar och det innebär att även 

projekten som främjar trafiksäkerhet och tillgänglighet ökar. Samtliga projekt är under 

genomförande och prognosen är att budgeten kommer att upparbetas under året. 

Parkeringsåtgärder inkl. Cykelparkering i Kungsängen och Bro: Budgeten för 

2019 är 1 500 tkr. Budgeten kommer användas till kompletterande infartsparkeringar i 

Kungsängen och Bro. Det behövs fler cykelparkeringar i kommunen, framförallt i 

stationsnära områden och kring andra kollektivtrafiknära områden som exempelvis 

busshållplatser. Laddplatser för elcyklar och ett eventuellt införande av lånecyklar 

kommer utredas. Att kunna erbjuda bra och säkra cykelparkeringar gör att fler väljer 

cykel istället för bilen. Prognosen är att budgeten kommer att upparbetas i år. 

Trygghetsskapande åtgärder: Budget för 2019 är 1 000 tkr. Enheten arbetar aktivt för 

att förbättra tryggheten i kommunen. Trygghetshöjande åtgärder som exempelvis 

röjningar och bättre belysning fortsätter parallellt med satsningar på att skapa trevliga 

ytor som bidrar till ökad trygghet ("snyggt och tryggt"). Kommunen ska vara välvårdad 

och trevlig. Genom tidigare trygghetsinventeringar och trygghetsvandringar samt 

genom egna iakttagelser och tidigare studier har en åtgärdslista tagits fram med 

prioriteringar för trygghetsskapande åtgärder och det är dessa som arbetas bort. 

Prognosen är att budgeten kommer att upparbetas i år. 

Upphandling GIS-system: Förberedelsena för upphandling av GIS-system pågår och 

upphandlingen kommer genomföras och avslutas under andra halvan av 2019. 

Återstående medel vid årsskiftet kommer därför behöva ombudgeteras. 

Maskiner till driften: Budget för 2019 är 400 tkr. På grund av ökade driftytor och att 

en allt större del av arbetet sker i egen regi behöver driftverksamheten fler maskiner 

såsom väghyvel, lastbil, sopmaskin. Dock räcker inte en budget på 400 tkr till denna typ 

av investeringar. Men driftverksamheten behöver även nya mindre maskiner för att 

förbättra arbetsmiljön som exempelvis röjsågar och motorsågar. Prognosen är att 

budgeten kommer att upparbetas i år. 

Ny mätutrustning: Verksamheten avstår från att investera i en ny totalstation. 

Planeringen för en ny mätutrustning bestående av både totalstation och GPS gjordes då 

ytterligare en mätningsingenjör anställdes hösten 2018. Efter det har en 

mätningstekniker avslutat sin anställning och tjänsten kommer inte återbesättas som en 

följd av besparingsläget. I samband med det har verksamheten istället investerat i en 

toppmodern GPS samt kommer att uppgradera de två befintliga GPS:erna. Med dessa 

åtgärder får den nya och befintliga GPS bättre mottagningsmöjligheter mot satelliterna, 

vilket medför att vi ändå kan effektivisera mätningsarbetet. Prognosen är att de 

återstående 120 tkr kommer föreslås ombudgeteras till annan investering i höst. 

Ny mätbil: Verksamheten avstår från att investera i en ny mätbil. Planeringen för en ny 

bil gjordes då ytterligare en mätningsingenjör anställdes hösten 2018. Efter det har en 

mätningstekniker avslutat sin anställning och tjänsten kommer inte återbesättas som en 

följd av besparingsläget. Vi arbetar med att effektivare nyttja de två mätbilar som finns. 
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De anslagna 500 tkr kommer att föreslås ombudgeteras till annan investering i höst. 

Flygfotografering, kartering, laserskanning: Under 2018 flygfotograferades hela 

kommunen och i år har en laserskanning av hela kommun genomförts, leverans väntas 

ske under augusti. Prognosen är att budgeten kommer upparbetas under året. 

AVFALL 

Inköp av nya containers kretsloppscentralen: Under hösten kommer en upphandling 

för inköp av nya containers genomföras. Nuvarande containers har brister i 

säkerhetsanordningarna. 

Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor: Projektet har inte kommit igång och inga 

kostnader belastar projektet. 

KLC i egen regi: Inga investeringar genomförda hittills i år. Inköp av maskinutrustning 

planeras i höst. 

VA 

Diverse maskiner: Verksamheten uppdaterar kontinuerligt maskinparken. Fler 

driftstekniker behöver utrustning så en större punktinsats krävs. 

Pumpstationer: Många pumpstationer är gamla och behöver renoveras, särskilt el- och 

styrsystem men även pumpar. 

Tillskottsvatten: Påbörjad områdesfilmning visar på stora behov av renovering och 

relining av ledningssträckor med stort inläckage ska genomföras under året. En 

tillskottsvattengrupp är tillsatt för att arbeta kontinuerligt med åtgärder för att minska 

mängden tillskottsvatten. 

LPS-pumpar: Nya LPS-pumpar i både befintliga och nytillkommande områden. 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Stora behov av utredning och 

åtgärder men inte akut. Detta är påbörjat under 2018 med en förstudie av nybyggnation 

av Kungsängens pumpstation. Åtgärder på Nygårds pumpstation med tillhörande 

tryckledningar utreds för närvarande och sjöledningen från Kungsängens pumpstation 

till Järfälla är inspekterad med hjälp av dykare under sommaren.  

UBS-ledningen: Utbyggnaden fortskrider planenligt. Hela ledningssträckan beräknas 

tas i drift under hösten 2019. 

Vattenkiosker: Tre vattenkiosker är färdigställda, en i Bro, en i Brunna på Kraftvägen 

och en i Kungsängen på Skolvägen. Ytterligare en vattenkiosk kan bli aktuell i Håbo-

Tibble. 

Dagvatten: Stora behov finns i till exempel gröna dalen runt nya IP och kyrkogården. 

Dammar och andra öppna dagvattenlösningar behöver byggas för att komma tillrätta 

med översvämningsproblematik. En större punktinsats norr om IP planeras och 

beräknas påbörjas under hösten. 2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 miljoner för 

utförande av dagvattenåtgärder i Gröna Dalen. Verksamheten behöver skjuta till samma 

belopp fram till 2021. Sedimentprovtagning i alla dagvattendammar gjordes hösten 

2018 och visade behov av sedimenttömning i Tibbledammen, det kommer att 

genomföras under hösten och vintern. Resterande dammar, som i dagsläget inte behöver 

tömmas, planeras in över tid i Förnyelseplanen. 

Nya ledningar, renovering och serviser: Både projektering i egen regi och utökad 

driftsorganisation ger större möjligheter att utföra mindre arbeten samt att arbeta med 
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renovering och nyläggning i egen regi. Behovet av försvarsarbeten i samband med 

exploateringar ökar också. En mängd försvarsarbeten för att förbättra 

leveranssäkerheten för dricksvatten planeras under 2019 i samband med att Norrvatten 

renoverar sin ledning vid Tibbleängen. 

Överföringsledning Säbyholm: Projektering och utbyggnad av överföringsledning 

mellan Rättarboda och Säbyholm. Förstudie utförd, projektering påbörjades 2018. 

Genomförs troligen under 2020. 

Ådö utbyggnad: Arbete med att införliva Ådö i verksamhetsområdet för VA. 

Upphandling och utbyggnad av hela Ådö sker under perioden 2017-2020. Verkaviken 

och passagen av campingområdet färdigställdes under våren. Verkaviken kopplades in i 

januari. Projektering av Sågbacken och Ådö skog är pågår och arbetena påbörjas under 

hösten. 

Utökat verksamhetsområde: I samband med att kommunen växer och även att den 

nya vattenledningen läggs upp till Sigtuna för att skapa redundans i kommunen så 

kommer verksamhetsområdet att utökas med fler anslutningar. VA-utbyggnadsplanen 

visar på stora investeringsbehov, Tjusta och Håbo-Tibble är närmast i tiden. 

Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om 

Lejondalssjön inklusive Tjusta. Påbörjades under hösten 2018. Verksamheten har tagit 

över anläggningarna i Tjusta, både ledningsnät, vattenverk och 

avloppsreningsanläggning. 

Fordon: Nytt arbetslag behöver nya fordon och ett antal driftsfordon är äldre och 

behöver ersättas. 

Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): Endast intäkter från 

anläggningsavgifter. Alla fakturerade anläggningsavgifter ingår i den här posten, oavsett 

vilka projekt, exploateringar eller fastigheter de är kopplade till. Avgifterna periodiseras 

över 40 år, förlängt från tidigare 30 år för att bättre spegla den längre livslängden och 

avskrivningstiden på anläggningarna. 
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5.7 Utbildningsnämnden 

5.7.1 Inledning 

Vinjett 

Upplands-Bros skolor och förskolor ska lyftas till absolut toppklass. Alliansens absoluta 

prioritering ligger på att gynna barns och elevers lärande. Vi ska alltid ställa oss frågan 

vilken effekt beslut i slutänden får för barn och elever. 

Följande områden är prioriterade: 

1. Kunskapslyft 

2. Ökad trygghet, ordning och studiero 

3. Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats 

Vägen till kunskapslyft går genom kompetenta och erfarna rektorer, lärare, 

förskolechefer, förskollärare och annan personal. Att attrahera och behålla kompetent 

och erfaren personal är den viktigaste grunden för att förbättra möjligheten för barn och 

elever att utvecklas. 

2019 tillkom en ny nämnd, Gymnasie- och arbetslivsnämnden, vilket gör att 

Utbildningsnämnden inte längre ansvarar för gymnasieskola. 

 

Ansvarsområde och organisation  

Under 2019 ansvarar Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen 

förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola samt kostenhet. 

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella 

styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, 

skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på 

obekväm arbetstid och öppen förskola. 

Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som 

ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje 

område leds av en rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer. 

Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna. 

Inom organisationen finns också ett centralt Resursteam, enheten för modersmål och 

kommunens kostenhet. 

Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens 

verksamheter är cirka 900 personer. 

 

Viktiga händelser under året 

2019 tillkom en ny nämnd, Gymnasie- och arbetslivsnämnden, vilket gör att 

Utbildningsnämnden inte längre ansvarar för gymnasieskola. 

Skolinspektionen genomförde under våren 2019 regelbunden tillsyn. Vid tillsynen 

bedömer Skolinspektionen hur väl huvudmannen uppfyller nationella mål och krav. 

Tillsynen omfattar förskoleklass och grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt fritidshem. Resultatet av tillsynen var mycket 

bra. Kommunen fick endast ett föreläggande för brister inom grundsärskolan. 
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I början av april togs första spadtaget för den nya förskolan Ringblomman på 

Ringvägen i Kungsängen. 

Blommans förskola i Bro har byggts ut med två nya avdelningar. Verksamheten har 

flyttat in under våren. 

En ny förskola på Lillsjö badväg i Kungsängen kommer stå klar i slutet av 2019. 

Resultaten i grundskolans åk 9 förbättrades. Meritvärdet i åk 9 var det högsta någonsin i 

kommunen. 

Kompetensutveckling: En stor satsning har varit kursen "Globala skolan - ett 

språkutvecklande arbetssätt", 7,5 p, som ca 60 förskollärare och lärare har genomgått. 

 

5.7.2 Mål och resultat 

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 
I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 

Nämndmål: 
Ökad trygghet, ordning och studiero 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel elever som känner sig 
trygga i skolan enligt NKI-
undersökning 

 85% 82% 82%  

Andel elever som har stuiero 
i skolan enligt NKI-
undersökning 

 85% 66% 70%  

Ogiltig frånvaro i 
kommunens grundskolor.  2% 2,4% 1,9%  

Andel vårdnadshavare som 
anser att deras barn är 
trygga i förskolan 

 95% 92% 90%  
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Övergripande mål: 
Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
Barn och elever ska erbjudas ett brett utbud av både fristående och kommunala förskolor och 

skolor 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel barnplatser fristående 
förskolor i kommunen  20%  18%  

Andel elevplatser i 
fristående skolor i 
kommunen 

 10%  7%  

Andel barn som placeras 
enligt förstahandsval i 
förskolan 

 70%  66,3%  

Andel elever som placeras 
enligt förstahandsval till 
skolan. 

 80% 85%   

Kommentar 

Statistik på förstahandsval till förskoleklass för både fristående och kommunala enheter. 

Övriga indikatorer redovisas vid årets slut. 

Övergripande mål: 
Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet 

Nämndmål: 
Alla elever ska ha minst godkänt betyg i alla ämnen 

 

Kommentar 

De flesta resultaten har förbättrats. 

Andelen elever med betyg i samtliga ämnen i åk 6 har dock minskat någon, men trots 

det har det genomsnittliga meritvärdet ökat i åk 6. 

Andelen elever med behörighet till nationellt program på gymnasiet ökade, men är 

fortfarande ett prioriterat område. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel elever som nått 
kravnivån på nationella 
proven i åk 3 

 70% 68% 64%  

Andel elever som är 
behöriga till nationellt 
program på gymnasiet 

 90% 90% 86%  

Andel elever med godkända 
betyg i samtliga ämnen åk 6  85% 74% 79%  

Andel elever med godkända 
betyg i samtliga ämnen åk 9  85% 79% 77%  

Genomsnittligt meritvärde i 
årskurs 6  220 223 210  
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Resultaten är preliminära, vissa mindre justeringar kan komma att ske. 

Nämndmål: 
Skolorna i Upplands-Bro ska ha länets högsta meritvärden i årskurs 9 

 

Kommentar 

Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 har förbättrats, men är inte högst i länet. 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Meritvärden i årskurs 9  240 246 236  

Resultaten är preliminära, vissa mindre justeringar kan komma att ske. 

 

Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Flera indikatorer visar på förbättrade resultat. Främst gäller det resultaten i grundskolan 

som på många sätt förbättrats, till exempel så är meritvärdena i åk 6 och 9 de högsta 

någonsin i Upplands-Bro kommun. Målen är dock inte uppnådda än. 

 

5.7.3 Ekonomi 

 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Pedagogisk 
omsorg 7 602 2 872 7 285 2 824 317 -48 269 -520 

Förskola 
Öppen förskola 280 916 

141 11
8 287 330 

145 43
1 -6 414 4 313 -2 101 -1 642 

Grundskola 
Fritidshem 
Grundsärskola 511 587 

225 39
3 518 500 

239 27
9 -6 913 13 886 6 973 1 590 

Gemensam 
verksamhet 45 492 45 964 45 951 48 356 -459 2 392 1 933 1 069 

Summa 845 597 
415 34

7 859 066 
435 89

0 -13 469 20 543 7 074 497 

 

Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Pedagogisk omsorg 11 545 4 308 11 545 4 308 0 0 0 

Förskola 
Öppen förskola 428 238 211 676 433 938 217 676 -5 700 6 000 300 

Grundskola 
Fritidshem 
Grundsärskola 785 125 338 089 802 125 347 959 -17 000 9 870 -7 130 
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Gemensam 
verksamhet 70 173 68 947 68 343 68 947 1 830 0 1 830 

Summa 
1 295 08

1 623 020 
1 315 95

1 638 890 -20 870 15 870 -5 000 

 

Ekonomisk analys 

Helårsprognos  

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 7 074 tkr per 20190831. Bufferten är 

budget avsedd att möta det ökande antalet grundskoleelever till hösten. Helårsresultatet 

beräknas ändå bli ett underskott då några av kommunens förskole- och skolenheter 

prognostiserar underskott för helåret 2019. 

Jämförelse med 2018 - resutat och prognos Tkr 

Resultat 2018-08-31 497 

Bokslut 2018 -11 771 

Differens mellan resultat i delår och bokslutet -11 274 

  

Resultat 2019-08-31 7 074 

Prognos bokslut 2019 -5 000 

Differens mellan resultat i delår och prognos för helåret -12 074 

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med -5 000 tkr på helåret. 

Underskottet motsvarar 0,7 % av nämndens totala budget. 

Pedagogisk verksamhet  

Verksamheten består av barnomsorg på OB-tid och ersättning för barn inom pedagogisk 

omsorg. Resultatet beräknas bli enligt budget. 

Förskola och Öppen förskola 

Antalet Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas i genomsnitt bli 40 färre än budget. 

Färre utbetalda förskolepengar innebär ett överskott på 4 400 tkr. 

5 av kommunens förskoleenheter prognostiserar högre kostnader (-4 100 tkr) än vad 

budget medger. Enheterna har under året jobbat med åtgärdsplaner för att få budget i 

balans. 

Grundskola/Fritidshem/Grundsärskola 

Antalet Upplands-Bro elever i grundskolor beräknas i genomsnitt bli cirka 50 fler än 

budgeterat. Fler utbetalda skolpengar innebär ett underskott med -3 500 tkr. För 

grundsärskolan beräknas ett överskott med 1 970 tkr p.g.a. lägre kostnader än budget för 

skolpeng och skolskjuts. 

3 av kommunens skolenheter har högre kostnader än vad budget medger (- 21 00 tkr). 

Enheterna har under året jobbat fram åtgärdsplaner för att få budget i balans. 

Modersmålenheten                                                                                                                 

Enheten organiserar grundskolornas studiehandledning och modersmålsundervisning. 

Verksamheten beräknas gå med -3 500 tkr i underskott. Enheten arbetar med att göra 

undervisningsgrupperna större för att få ned kostnaderna. Enheten har färre lärare till 

hösten 2019. 

Gemensam Verksamhet 

Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barn- 
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och elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning, 

administration och avskrivningar. Sammantaget beräknas dessa stödverksamheter 

genererar ett överskott med 1 830 tkr pga vakanser och allmän återhållsamhet med 

övriga kostnader. 

Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

IKT-satsning förskolor och 
skolor 2 000 0 3 029 2 000 -1 029 

Inventarier/ utrustning förskolor 
och skolor 4 358 0 655 4 358 3 703 

Larm och säkerhet 3 000 0 0 3 000 3 000 

Modernisering av kök, 
utrustning 1 000 0 730 1 000 270 

Upprustning av utomhusmiljö 500 0 104 500 396 

Summa 10 858 0 4 518 10 858 6 340 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

IKT-satsning förskolor och skolor 2 000 0 3 768 2 000 -1 768 

Inventarier/ utrustning förskolor och 
skolor 4 358 0 2 500 4 358 1 858 

Larm och säkerhet 3 000 0 1 000 3 000 2 000 

Modernisering av kök, utrustning 1 000 0 1 090 1 000 -90 

Upprustning av utomhusmiljö 500 0 500 500 0 

Summa 10 858 0 8 858 10 858 2 000 

 

Kommentarer investeringsredovisning 

Utomhusmiljö förskolor och skolor 

Utomhusmiljön hos några av kommunens förskolor och skolor har att rustats upp. 

IKT-satsningar förskolor och skolor  

Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i verksamheterna. 1-1-satsning 

för kommunens högstadieskolor. Medel har omdisponerats från Inventarier och 

utrustning. 

Larm och säkerhet 

Investeringar av nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder i förskolor och 

skolor. Utdragen upphandlingsprocess gör att 2 000 tkr reserveras till 2020. 

Modernisering av kök 

Kostnader för utrustning vid omställning till tillagningskök och byten av utrustning i 

övriga kök. 

Inventarier och utrustning i förskolor och skolor 

Modernisering av lärmiljöer. Medel har omdisponerats till IKT-satsningar. 
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5.8 Äldre- och omsorgsnämnden 

5.8.1 Inledning 

Vinjett 

Från och med januari 2019 ingår äldre- och omsorgsfrågorna i Äldre- och 

omsorgsnämnden. Ny utförare har tillträtt på Hagtorps vård- och omsorgsboende och 

förberedelse för att ta emot en ny utförare inom valfrihetssystemet för vård- och 

omsorgsboende har skett under perioden. Förebyggande enheten för äldre har mottagit 

pris för årets arbetsplats och hemtjänsten mottog det interna miljöstipendiet. 

Ansvarsområde och organisation  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under 

65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser 

upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Socialkontorets biståndsenhet är en av tre myndighetsenheter inom socialkontoret och 

ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg där enheten handlägger ärenden enligt 

socialtjänstlagen, (SoL). Projektet Trygg/förstärkt hemgång är organiserat under 

biståndsenheten. 

Utföraravdelningen bedriver hemtjänst, vård- och omsorgsboenden samt förebyggande 

verksamhet. Den förebyggande verksamheten omfattar dagverksamhet för personer med 

demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt 

heminstruktör för syn och hörsel. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande 

administration, samordning av nämndens budget, beredning av nämndärenden, 

projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och 

kvalitetsuppföljningar. 

 

Viktiga händelser under året 

Biståndsenheten - personer med insatser inom äldreomsorg 

• Upplands-Bro har ingått i överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid 

flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. 

Överenskommelsen gäller från och med den 1 juli 2019 och bidar till ökad 

valfrihet hos individer som har fått ett beslut om plats på vård- och 

omsorgsboende. När en person ansöker om plats i annan kommun som ingår i 

överenskommelsen, fattar utflyttningskommunen beslut och behåller ansvaret så 

länge den enskilde behöver insatsen. Implementering av nya arbetssätt har 

påbörjats tillsammans med de 15 kommuner som har ingått i 

överenskommelsen. 

 

• Attendo tog den 15 maj över driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende från 

tidigare utförare Frösunda omsorg AB. Biståndsenheten har en tät samverkan 

med Attendo för att säkerställa en god kvalitet. 

 

• Enheten har fortsatt arbetet med nya arbetsmetoder utifrån ny lagstiftning kring 

utskrivningsklara. FOU.nu har engagerats i syfte för att stärka samverkan med 
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primärvård och geriatrik. Ett gemensamt samverkansforum genomfördes i juni.  

Äldre- och omsorgsnämndens utföraravdelning 

• Av sex finalister till årets arbetsplats var fyra från utföraravdelningen. 

Kungsgården, hälso- och sjukvårdsenheten, förebyggande enheten och 

utföraravdelningens ledningsgrupp gick alla till final. Vinsten gick till 

förebyggande enheten, som fick dela priset med mark- och 

exploateringsenheten. 

Hemtjänst inom ordinärt boende och servicehus 

• Den cykelburna hemtjänstverksamheten tog emot kommunens miljöstipendium i 

juni, en bekräftelse på arbetet som bedrivs med koppling till miljö och 

hållbarhet, vilket gav såväl ledning som medarbetare ytterligare motivation att 

vidareutveckla miljöarbetet. 

 

• Genomlysning och anpassningar har genomförts under första delen av året med 

hjälp av en extern konsult. Uppdraget avslutades i juni och arbetet har därefter 

fortsatt i enlighet med framtagen handlingsplan i syfte att nå en ekonomi och 

verksamhet i balans. Behovet av kvalificerad personal ökar då fler brukare bor 

kvar hemma längre och har alltmer komplexa behov. Hemtjänsten står inför 

utmaningar när det gäller att rekrytera kvalificerad personal. 

 

• Fördelningen av fakturerade hemtjänsttimmar mellan egen regi och privata 

utförare är jämnt fördelade.   

Vård- och omsorgsboenden - Allégården, Norrgården och Kungsgården 

• Flertalet medarbetare har tack vare god resursplanering fått möjlighet att gå från 

deltid till heltid. Personalen arbetar numer flexibelt i verksamheterna, vilket 

utvecklar såväl verksamhet som personal genom bland annat ökad kontinuitet 

och effektivitet. 

 

• Medarbetarnas delaktighet och engagemang har utvecklats genom att utse 

ombud och fördela ansvarsområden. I verksamheterna finns nu måltidsombud, 

hygienombud, aktivitetsombud, dokumentationsombud/dokumentationsstödjare 

och demensombud. Ombuden planerar aktiviteter utifrån ansvarsområdets mål, 

de implementerar rutiner och utför månadsvisa egenkontroller. 

 

• Verksamheterna har installerat digitala och interaktiva spelenheter, Tovertafel, 

som underlättar interaktionen för personer med demenssjukdom. Spelen har 

bidragit till ökad fysisk aktivitet och glädje. Smarta TV-apparater används i 

verksamheten, bland annat för att visa film, spela musik och för att väcka 

minnen. Kungsgården är pilotverksamhet för digital signering. Utbildningar för 

personal har påbörjats och kommer att fortgå under hösten. 

 

• Norrgården, Allégården och Kungsgården deltog i årets konstrunda, där 

konstgruppens verk för året visades upp för ett drygt 60-tal besökare. Rotary har 

under året bjudit verksamheternas konstgrupp på ett antal undervisningstimmar 

av en lokal konstnär, vilket inneburit ett stort lyft för hela verksamheten. 
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• I juni installerades ett nytt trygghetslarm på Norrgården. Nya larmfunktioner är 

boendelås, brandlarm, passagesystem och video för porttelefon, där funktionerna 

styrs via smarta telefoner. Detta förväntas skapa en ökad trygghet för brukarna, 

då exempelvis boendelås innebär att både personal och brukare slipper handha 

nycklar till lägenheterna. I november installeras nytt larm även på Allégården. 

 

• Under året har en rad utbildningar genomförts. Utbildning om demens och 

förflyttningsteknik har anordnats för all omsorgspersonal, föreläsning om positiv 

skyddsrond har genomförts för chefer och enhetsledare, samordnare har fått 

arbetsmiljöutbildning, enhetschef har fått utbildning i arbetsrätt och och 

slutligen har hela Kungsgårdens personalgrupp blivit demensvänner. 

 

• En handlingsplan har upprättats tillsammans med utbildningskontorets kostenhet 

för att förbättra avvikelsehantering, kommunikation och brister kring maten och 

måltiden. 

 

• Förebyggande enheten utbildade Kungsgårdens anhöriga till demensvänner. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 

• Enheten har arbetat med digital inkontinensmätning, Tena Identify, i 

pilotverksamhet på Allégården. 

 

• Tillsammans med personal på Kungsgården har medarbetare inom hälso- och 

sjukvårdsenheten påbörjat utbildning kring digital signering, vilket ska 

genomföras som pilot där. 

 

• Enheten har anordnat utbildning för omsorgspersonal i förflyttningsteknik, 

läkemedelshantering samt föreläsning om demens. 

Förebyggande enheten för äldre 

• Förebyggande enheten har under perioden utökat antalet besökare på Kvistaberg 

med över 30 procent. Utökning har också skett när det gäller aktiviteter i den 

öppna verksamheten för äldre. Under året har en arbetsterapeut och en 

hälsopedagog rekryterats, vilka bidrar med multiprofessionell kompetens till 

teamet. 

 

• Inom dagverksamheten pågår en kartläggning utifrån Socialstyrelsens riktlinjer 

och strategi vid demens. En undersökning har genomförts i samarbete med 

avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd samt biståndsenheten. Cirka 60 

personer har intervjuats, därav personer med demenssjukdom, anhöriga, 

pensionärsföreningar och andra professionella som kommer i kontakt med 

personer med demens. 

 

• För första gången anordnades i år Internationella seniorkampen, en tävling som 

syftar till att främja en hälsosam vardag för äldre. Tävlingen engagerade nästan 

400 deltagare från hela Sverige och Tyskland. Kungsgården, Norrgården och 

Allégården deltog också i tävlingen. 

 

• Förebyggande enheten för äldre arbetar på bred front med kultur för hälsa, 
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teatergruppen som anordnas i samarbete med Kultur -och fritid har blivit en stor 

succé. 

 

• För att ge ännu bättre stöd till anhöriga i kommunen startade enheten projektet 

anhörigambassadör och utökade även antalet stödsamtal. 

 

• Enheten mottog under våren utmärkelsen årets arbetsplats 2018. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Avdelningen har varit involverade i arbetet med byte av utförare på vård- och 

omsorgsboendet Hagtorp samt förberedelsen av mottagandet av ny utförare 

enligt upphandlingsmodellen Lagen om valfrihet, LOV, inom vård- och 

omsorgsboende. Detta innebär att samtliga vård- och omsorgsboenden i 

Upplands-Bro kommun ingår i valfrihetssystemet. 

 

• Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att 

verksamhetssystemet Procapita övergår till Lifecare. Avdelningen har även 

drivit arbetet med Tena Identify, inköp av Tovertafel och pilotprojektet digital 

signering samt utbyte av larm på Norrgården. 

 

• Rekrytering av en utredare/verksamhetsutvecklare och kvalitetsutvecklare har 

pågått under perioden.  Detta innebär att avdelningen är fulltalig och har utökats 

med en tjänst. 

  

• Strateg för våld i nära relation har flyttats till Kommunstyrelsen. 

 

 

5.8.2 Mål och resultat 

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 
Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
Utveckla valfriheten och aktiva val 
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Kommentar 

Biståndsenheten 

• Insatser och aktiviteter har genomförts med olika aktörer för att öka 

informationen om kommunens valfrihetssystem och vilka val brukare kan göra 

inom till exempel hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Enheten har, 

tillsammans med kommunikationsstaben, gjort en översyn och revidering av de 

informationsbroschyrer som vänder sig till invånaren. Ett stort arbete har även 

bedrivits tillsammans med Storsthlm inför den länsövergripande 

överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar för särskilt boende, som 

startade den 1 juli 2019. 

Kungsgården, Norrgården och Allégården 

• Enheterna arbetar ständigt för att det dagliga livet ska präglas av brukarens val 

och extra fokus har lagts på detta under året. Varje brukare har egen tid med sin 

kontaktman, där det exempelvis finns möjlighet att gå på bio eller åka och 

shoppa. Verksamheterna använder sig av levnadsberättelse där tidigare (och 

nuvarande) intressen kartläggs. Som ett exempel har Kungsgården skapat 

möjlighet för en grupp att åka iväg och arbeta i ett snickeri, då det 

uppmärksammades att flera av de boende hade detta intresse gemensamt. 

Aktiviteten har varit mycket uppskattad. 

 

• Frekvensen för brukarråd har utökats. Stående punkter på agendan är frågor 

kring trygghet, delaktighet, självbestämmande, måltiden, aktiviteter samt inom- 

och utomhusmiljö. 

 

• Norrgården och Allégården har arbetat med att utveckla bemötandeplaner och 

har målet att samtliga brukare ska ha en sådan vid årets slut. Planen beskriver 

vad man som personal bör tänka på i bemötandet av varje enskild individ utifrån 

behov. 

Förebyggande enheten för äldre 

• Förebyggande enheten har utökat antalet aktiviteter. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd håller i arbetet gällande 

socialstyrelsens brukarundersökning och öppna jämförelser. Resultat från 

brukarundersökningen presenteras i oktober. 

 

• Ny utförare inom valfrihetssystemet för vård- och omsorgsboende öppnar sin 

verksamhet i september. Avdelningen har varit involverade i detta arbete. 

Enstaka platser på boendet finns tillgängliga enligt upphandlingsformen Lagen 

om valfrihet, LOV. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Öka andelen boende som 
upplever att de fick välja sitt 
vård- och omsorgsboende i 
jämförelse med föregående 
år. 

   82%  

Öka andelen brukare som 
upplever att de fick välja sin    79%  
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

hemtjänstutförare i 
jämförelse med föregående 
år 

Öka valfriheten för 
nämndens målgrupp genom 
e-hälsa i jämförelse med 
föregående år. Avser en 
ökad valfrihet till individuella 
lösningar genom möjligheten 
att ansöka om insatser 
digitalt. 

     

Öka antalet vård- och 
omsorgsboenden inom LOV 
i jämförelse med föregående 
år. 

     

Öka den brukaranpassade 
informationen om valfrihet 
inom Äldre- och 
omsorgsnämndens 
verksamhetsområde i 
jämförelse med föregående 
år. 

     

Öka antalet icke 
biståndsbedömda aktiviteter 
för Äldre- och 
omsorgsnämndens 
målgrupper i jämförelse med 
föregående år. 

     

Övergripande mål: 
Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet 

Nämndmål: 
Utveckla de förebyggande verksamheterna för ett hälsosamt åldrande för alla 

 

Kommentar 

Biståndsenheten  

• Projektet trygg/förstärkt hemgång är organiserat under biståndsenheten. Teamet 

arbetar förebyggande för ett hälsosamt åldrande för alla genom exempelvis 

digitala lösningar inom hemtjänsten såsom trygghetslarm och digitala inköp. 

Undersköterskorna i trygg/förstärkt hemgång arbetar även på ett motiverande 

och rehabiliterande arbetssätt samt informerar brukare och/eller anhöriga om 

hjälpmedel samt kan bistå med kontakt till hemrehabiliteringen. 

Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus 

• För att minska risken för fallskador görs riskbedömning hemma hos brukaren. 

Vid förhöjd fallrisk tas kontakt med hemrehabilitering. Vid fall i hemmet tas 

kontakt med primärvården. 

Kungsgården 

• Enheten kommer att delta i Balansera mera. Under en vecka i oktober får all 

personal, anhöriga och brukare möjlighet till olika utbildningar och 

föreläsningar inom fallprevention. I samarbete med läkarorganisationen inom 
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Familjeläkarna pågår ett ständigt arbete med fallförebyggande åtgärder. 

Sjukgymnasten rapporterar alla fall som har inträffat under månaden till 

Familjeläkarna. Rapporterna ger en helhetsbild och möjlighet att minska den 

framtida fallrisken. 

Norrgården och Allégården 

• Enheten har som mål att öka antalet aktiviteter under 2019 i syfte att bevara och 

förbättra de boendes fysiska och psykiska välbefinnande samt bidra med 

stimulans och glädje. Genom en utsedd aktivitetsansvarig för hela verksamheten 

har aktiviteter och samvaro ökat under perioden. Aktivitetsansvarig 

sammankallar till aktivitetsmöten med aktivitetsombud varje månad, samordnar 

alla aktiviteter, resor, högtider, traditioner, skaffar material till aktiviteter samt 

instruerar ombuden. Två gånger per dag har alla avdelningar aktiviteter, till 

exempel promenad, högläsning, sittgymnastik, planteringar i trädgården, 

trubadur med dans, bingo eller café. 

 

• Varje månad skriver kontaktmannen månadsbrev till närstående, där de berättar 

kort om den gångna månaden och om kommande aktiviteter. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 

Exempel på förebyggande arbete som enheten bedrivit under perioden: 

• Bidragit till ökad användning av digital teknik för brukare 

• Påbörjat planering för balansveckan  

• Samverkat med Familjeläkarna 

• Deltagit i kvalitetsråd 

• Arbetat med Senior Alert och dess riskbedömningar 

• Genomfört förflyttningsteknikutbildning för personal 

• Riskanalyser vid inflytt, en gång per halvår samt utöver detta vid behov 

• Införskaffat extra halkstrumpor till varje verksamhet om en brukare behöver det 

omgående 

• Informerat om lämplig möblering 

Förebyggande enheten för äldre 

• På grund av stor efterfrågan finns nu två personal avsatta för teknikgruppen i 

Kungsängen. Enskild rådgivning kring tekniska frågor har utökats under 2019. 

Enhetens teknikansvarig har fått utbildning inom metodik. 

 

• På dagverksamheten startades en ny grupp för yngre personer med demens där 

teknik och tekniska hjälpmedel, som till exempel GPS, används i högre grad. 

Även i stödgrupperna tas ofta tekniska frågor upp. Under hösten kommer 

enhetens teknikansvarig att anordna teknikaktiviteter på dagverksamheten. 

 

• En ny gymnastikgrupp har startats upp i Bro. Utöver detta anordnas även 

musikcafé på söndagar i Bro. Även i Kungsängen har nya aktiviteter startats 

upp. 

 

• Volontärsamordnaren och kommunens demensspecialist tar fram en projekt- och 

tidsplan för uppstart av demensteam inom volontärverksamheten. Vid 

Alzheimerdagen den 2 oktober ska information ges om demensteamet med en 
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förhoppning att finna nya lämpliga kandidater. En informationsträff för 

volontärerna anordnas till hösten. 

 

• Norrgården, Allégården och Kungsgården utbildar Upplands-Bro kommuns 

första anhörigambassadörer under ledning av kommunens anhörigkonsulent. 

Första mötet anordnades i september. 

 

• Antalet stödsamtal för anhöriga fördubblades jämfört med 2018. Under hösten 

erbjuder kommunens anhörigkonsulent och förebyggande enhetens 

hälsopedagog kvällar där anhöriga får möjlighet att praktisera mindfulness. 

 

• På Kvistaberg, där dagverksamheten bedrivs, har halkskydd införskaffats till 

trapporna för att förebygga fall. Där finns även rollatorer för såväl inomhus- som 

utomhusbruk. Under hösten anordnar förebyggande enheten för äldre 

balanstema för alla äldre som bor i kommunen. Under balansveckan anordnas 

olika aktiviteter med syfte att förebygga fall i både dagverksamheten och den 

öppna verksamheten. 

 

• Det nyrenoverade gymmet på Torget 4 används flitigt av pensionärerna, där de 

har möjlighet att träna styrka, smidighet och balans. Pensionärerna kan också få 

individanpassade träningspass av enhetens hälsopedagog. 

 

• Gymnastikgrupperna har utökas från en grupp till tre grupper. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Avdelningen medverkar vid utvecklingsarbetet av den förebyggande 

verksamheten för äldre. 

 

• Avdelningen utforskar möjligheten att använda digital teknik (som inte berör 

medicinska värden) som förutsäger fallrisk. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Öka användandet av digital 
teknik för brukare inom 
äldreomsorgen i jämförelse 
med föregående år 

     

Öka antalet medverkande i 
förebyggande enhetens 
aktiviteter i jämförelse med 
föregående år 

 5 500  4 921  

Öka antalet medverkande i 
volontärverksamhetens 
aktiviteter i jämförelse med 
föregående år 

 40  32  

Öka antalet medverkande i 
anhörigstödsverksamhetens 
aktiviteter i jämförelse med 
föregående år. 

     

Minska antalet fallskador 
inom Äldre- och 
omsorgsnämndens 
verksamheter i jämförelse 
med föregående år 

     

Öka deltagandet i 
dagverksamheten för  2 800  2 397  
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

personer med 
demenssjukdom i jämförelse 
med föregående år 

Övergripande mål: 
En kommun i tillväxt 

Nämndmål: 
Utveckla attraktiva livsmiljöer för seniorer 

 

Kommentar 

Kungsgården 

• Balkongerna på boendet är utformade så att de är tillgängliga för alla och 

attraktiva att vistas på. Attraktiv livsmiljö är en stående punkt på Kungsgårdens 

brukarråd samt anhörigråd. 

Norrgården och Allégården 

• Under våren gjordes en handlingsplan kring måltidsmiljön på varje avdelning. 

Detta efter att det på brukarrådet framförts klagomål på att personalen serverat 

mat ur kantiner. Kostombuden har efter detta genomfört egenkontroll en gång i 

månaden. Personalen har själva fått presentera sitt arbete vid arbetsplatsträffar 

för kontorsledningen. Detta skapade ytterligare engagemang och varje 

genomförd egenkontroll visar på ett allt bättre resultat. 

 

• En arbetsgrupp för trädgårdarna har bildats under året. Nya utomhusmöbler är 

inköpta och planteringar har gjorts i rabatter och växthus. I början av sommaren 

sattes två nya markiser upp för att skapa skugga under de varma dagarna, vilket 

möjliggjorde att boende på samtliga avdelningar kunde sitta ute och äta både 

lunch och middag. Under hela sensommaren har grönsaker skördats i 

trädgården. I maj fick verksamheten möjlighet att ta emot en språkelev från 

arbetsmarknadsenheten, som har till uppgift att dagligen vattna och ta hand om 

trädgården. 

Förebyggande enheten för äldre 

• Förebyggande enheten för äldre skapade en uteplats för äldre i Kungsängen och 

upprustade gymnastiksalen vid Torget 4.  

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Utredning gällande möjlighet till vård- och omsorgsboende från och med 85-års 

ålder har påbörjats. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Öka andelen och utbudet av 
anpassade bostäder för 
Äldre- och 
omsorgsnämndens 
målgrupper i jämförelse med 
föregående år 
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Utreda möjligheten till plats 
på vård- och 
omsorgsboende från den 
dag en individ fyller 85 år 

     

 

Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas till största del. De indikatorer som 

bygger på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökningar kan inte redovisas än, då 

svar presenteras under oktober. Vad gäller indikatorn för att kunna ansöka om insatser 

digitalt, saknas idag tekniska förutsättningar för genomförande. Vad gäller 

trygghetsboenden är det inte kommunen själv som bygger och förvaltar detta, utan det 

är Upplands-Brohus plats på trygghetsboende ges därmed genom en bostadskö. Äldre- 

och omsorgsnämnden verkar dock för att det ska byggas fler boendealternativ till äldre. 

 

5.8.3 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

Äldre- och 
omsorgsnämnd
en Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 

Avvikelse 
201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Myndighets-
enheterna 76 582 8 367 71 928 9 365 4 654 998 5 652 0 

Utföraravdelning
en 87 471 30 205 90 252 32 847 -2 781 2 642 -139 0 

Avdelningen för 
kvalitet- och 
verksamhetsstöd 10 701 2 564 8 115 2 288 2 586 -276 2 310 0 

Summa 174 754 41 136 170 295 44 500 4 459 3 364 7 823 0 

Avvikelse för perioden 201808 kan ej särredovisas för Äldre- och omsorgsnämnden då den inkluderades i Socialnämnden. 

 

Helårsprognos 

Äldre- och 
omsorgsnämnden Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Myndighetsenheterna 119 167 12 800 114 082 14 415 5 085 1 615 6 700 

Utföraravdelningen 132 537 45 307 99 530 10 900 33 007 -34 407 -1 400 

Avdelningen för kvalitet- 
och verksamhetsstöd 16 241 3 846 13 097 3 402 3 144 -444 2 700 

Summa 267 945 61 953 226 709 28 717 41 236 -33 236 8 000 

 

Ekonomisk analys 

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för perioden med 7,8 mnkr, vilket 

motsvarar 6,0 procent. När Äldre- och omsorgsnämnden bildades delades budgeten från 

den tidigare Socialnämnden med reservation för justeringar mellan nämnderna. 
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Överskottet beror på medel avsatta för kommande lagändringar och överenskommelser 

inom äldreomsorgen. På helår prognostiserar Äldre- och omsorgsnämnden ett överskott 

med 8,0 mnkr. 

Myndighetsenheterna visar ett positivt resultat med 5,7 mnkr  

Övergripande enheten visar ett positivt resultat med 5,4 mnkr. Budgeterade medel är 

avsatta till att bland annat täcka den pågående överenskommelsen med regionen om 

minskade antal dygn innan hemgång från slutenvården samt bibehållet kostnadsansvar 

för val av vård- och omsorgsboende för den äldre. 

På helår prognostiserar enheten ett överskott med 6,4 mnkr där avsatta medel som 

nämns i stycket ovan inte har förbrukats enligt budget. 

Biståndsenheten visar ett positivt resultat med 0,3 mnkr 

Externa vård- och omsorgsboendeplatser - visar ett positivt resultat med 1,7 mnkr. 

Prognos i budget januari till augusti följer budget med 1 515 dygn. Samma period 2018 

var antalet dygn 1 044, en ökning med cirka 500 dygn 2019. Antalet äldre med 

komplexa svårigheter som samsjuklighet, hemlöshet och stora omvårdnadsbehov har 

ökat i antal. 

Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus - visar ett negativt resultat med 1,1 mnkr. 

Utförd tid inom hemtjänst ordinärt boende samt servicehus har ökat under perioden 

januari till augusti med 14 840 timmar i jämförelse med samma period år 2018. Insatsen 

trygg/förstärkt hemgång ökar möjligheten för individen att bo kvar hemma med 

hemtjänstinsatser. 

Personal och administration - visar ett negativt resultat med 0,7 mnkr då enheten har 

nyttjat konsult fram till sommaren 2019. Biståndsenheten prognostiserar ett överskott 

med 0,3 mnkr. 

Myndighetsenheten prognostiserar sammantaget ett överskott med 6,7 mnkr. 

Utföraravdelningen visar ett negativt resultat med 0,1 mnkr  

Övergripande enheten visar ett positivt resultat med 0,1 mnkr och prognostiserar enligt 

budget. 

 

Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus - visar ett negativt resultat med 2,8 mnkr. 

Personalkostnaderna överskrider intäkterna, verksamheterna har höga kostnader för 

övertid och sjukfrånvaro. Flertalet åtgärder för att minska underskottet pågår och 

organisationen ses över. Målet är att minst 75 procent av personalens arbetstid ska vara 

direkt brukartid. Genomsnittet är idag knappt över 60 procent, med stora variationer 

mellan geografiska områden. Enheten prognostiserar ett underskott med 3,3 mnkr.   

Vård- och omsorgsboenden - visar ett positivt resultat med 1,0 mnkr. Verksamheterna 

bedriver ett intensivt utvecklingsarbete med bemanningsrutiner samt genomlysning av 

processer rörande inköp av livsmedel, hygienartiklar, näringsdrycker och liknande. 

Genomlysningen fortsätter under året. Kungsgårdens personalkostnader är lägre 

beroende på låga sjuktal, god bemanningsplanering samt att intäkterna från de boende är 

högre mot budgeterat. Prognosen för utföraravdelningens vård- och omsorgsboenden 

visar ett överskott med 1,1 mnkr. 

Hälso- och sjukvårdsenheten (inklusive tekniska hjälpmedel) - visar ett positivt resultat 

med 0,7 mnkr. Enheten prognostiserar ett överskott med 0,5 mnkr.  
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Förebyggande enheten för äldre - visar ett positivt resultat med 0,9 mnkr vilket beror 

dels på att planerad utökning av bemanningen har fördröjts något i avvaktan på 

behovskartläggning, dels att många aktiviteter kommer att starta upp under hösten. 

Perioden har präglats av en hög utvecklingstakt där dagverksamheten har ökat antalet 

besök med 568 stycken, motsvarande 49,3 procent från januari 2018. Enheten 

prognostiserar ett överskott med 0,3 mnkr. 

Utföraravdelningen prognostiserar sammantaget ett underskott med 1,4 mnkr. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat med 2,3 mnkr 

Avdelningen har haft lägre kostnader för personal på grund av fördröjning av 

rekryteringar. Avsatta budgeterade medel för att täcka ökade volymer samt behov av 

specialistkonsulter har inte nyttjats. 

På helår prognostiserar enheten sammantaget ett överskott med 2,7 mnkr. 

 

Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Upprustning av 
bostadsrättslägenheter 
servicehuslägenheter 1 056 0 69 1 056 987 

Renovering av lokaler 0 0 26 0 -26 

Kungsgården 198 0 82 198 116 

Dagverksamhet 50 0 0 50 50 

Norr/Allégården 270 0 85 270 185 

Norr/Allégården 
sängar/traverser (från 2018) 505 68 437 437 0 

Hemtjänst elcyklar 100 0 7 100 93 

Hemtjänst inredning 
omklädningsrum 91 0 0 91 91 

Förebyggande enheten, 
uteplats Torget 4 85 0 28 85 57 

Summa 2 355 68 734 2 287 1 553 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Upprustning av 
bostadsrättslägenheter 
servicehuslägenheter 1 056 0 1 006 1 056 50 

Renovering av lokaler 0 0 50 0 -50 

Kungsgården 198 0 198 198 0 

Dagverksamhet 50 0 50 50 0 

Norr/Allégården 270 0 270 270 0 

Norr/Allégården sängar/traverser 
(från 2018) 505 68 437 437 0 

Hemtjänst elcyklar 100 0 100 100 0 
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Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Hemtjänst inredning 
omklädningsrum 91 0 91 91 0 

Förebyggande enheten, uteplats 
Torget 4 85 0 85 85 0 

Summa 2 355 68 2 287 2 287 0 

 

Kommentarer investeringsredovisning 

I prognos beräknas investeringarna uppgå till budgeterat belopp. Justeringar på typ av 

investering kan skilja sig mot budget. 
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6 Miljöbokslut 

6.1 Ansvarsområde och organisation 

Kommunledningsgruppen har det övergripande ansvaret för att miljöarbetet leds, 

utvecklas och bedrivs i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. 

Kommunledningsgruppen leds av kommundirektören och i gruppen ingår bland annat 

kommunens 5 kontorschefer samt VD för det kommunala fastighetsbolaget. Chefer 

inom kommunen ansvarar för att de krav som ställs inom ramen för standarden i Svensk 

Miljöbas följs och är väl kända av medarbetare i sin verksamhet. Chefen ansvarar även 

för kommunikation och förankring av miljöarbetet hos sina medarbetare, och 

återkopplar information om arbetet till kontorets miljöombud. 

Styrningen av miljöarbetet sker till stor del genom miljögruppen som i sin tur leds av 

miljö- och hållbarhetsstrateg och består av utsedd representant inom varje kontor samt 

kommunala bostadsbolaget, dvs 7 personer som arbetar gränsöverskridande. Miljö- och 

hållbarhetsstrategen utvecklar och samordnar det systematiska ledningsarbetet och 

fungerar som stöd både till kommunledningsgrupp och miljöombud. Miljöombudet 

medverkar till ett fungerande miljöarbete genom att bland annat aktivt delta vid 

miljögruppens möten, bidra till att utforma lokala rutiner, fungera som stöd i kontorets 

mål- och budgetarbete, samt introducera miljöarbetet och föra en dialog om detta vid sitt 

kontors ledningsgruppsmöten eller vid andra tillfällen. 

Miljögruppen har funnits i sin nuvarande form sedan 2016 och den utgör en god resurs 

för att underhålla och förbättra miljöarbetet inom organisationen. Miljörevision av det 

systematiska miljöarbetet planeras till September 2019. 

Energi- och klimatrådgivningen bedrivs inom ramen för det strategiska miljöarbetet 

inom Kommunledningskontoret och riktar sig till kommunens samtliga invånare, 

näringsidkare, villaägare och bostadsrättsföreningar. Upplands-Bro kommun ingår i en 

klustersamverkan med Håbo kommun och Sigtuna kommun. Tillsammans har klustret 

ansökt om och blivit beviljade bidrag från Energimyndigheten för att tillse att invånare 

får den service och information de behöver inför att underlätta energieffektivisering och 

därmed bidra till minskade koldioxidutsläpp i atmosfären. 

  

6.2 Kommunens miljöarbete till och med 31/8 

En miljöutredning togs fram under 2015 och som blev klar januari 2016. Denna ligger 

till grund för nuvarande miljöarbete inom kommunen. Utredningen kunde belysa 13 

prioriterade områden och av dessa 6 betydande prioriterade områden för organisationen 

att utveckla och förbättra sig inom. Mål och indikatorer har antagits som enheterna 

kopplar aktiviteter till för att bidra till att organisationen som helhet kan nå sina mål. 

Miljögruppen har sedan 2016 bl.a. arbetat fram rutiner, tillsammans med JP Infonet 

tagit fram för kontoren relevant lagstiftning, haft regelbundna träffar med chefer och 

personal inom sina respektive kontor och tillsett att miljöarbetet präglas av systematik, 

förnyelse och positivitet. 

2019 har genomsyrats av kommunikation och förankring av miljöarbetet mellan arbets- 

och ledningsgrupper inom organisationer för att underlätta och tillgängliggöra inför 

tredjepartsrevision hösten 2019. Framför allt har det handlat om att samtliga enheter ska 
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se över vilka indikatorer som gäller dem och ange aktiviteter för att bidra till att nå 

målen. Fokus har också varit att gå igenom miljöarbetet inom organisationen vilket kan 

anses fungera som alternativ till interna revisioner. 

Inom Energi- och klimatrådgivningen har kommunledningskontoret varit drivande i och 

ansvarat för projektledning för tre evenemang riktade till invånarna: Earth hour, 

Solseminarie samt rådgivningen vid Fest i Byn. Samtliga inslag har bidragit till att föra 

vidare kunskap och medvetandegöra vilka möjligheter till energieffektivisering som 

finns. Kommunens invånare har alla möjlighet att vända sig till den centrala energi- och 

klimatrådgivningen för vidare stöd i hur gå tillväga för att öka sin energieffektivitet eller 

byta till förnyelsebara energikällor. 

6.3 Viktiga händelser under året 

Utdelning av Internt miljöstipendium. I år gick stipendiet till både Hemtjänsten för 

deras insatser i att använda cykeln i stor utsträckning, samt till Siv Elomaa för hennes 

insatser i att minska matsvinnet bland elever i Lillsjöskolans kök. 

Earth Week under sista veckan i mars då Earth Hour hålls. Energi- och 

klimatrådgivning i samarbete med bygglovsenheten fick besök i Kontaktcenter av tio 

invånare som var intresserade av solceller på sina hus. Utställning av energi- och 

klimatrådgivningen både i Konstkuben i Bro samt i Kontaktcenter i Kungsängen under 

hela veckan. Evenemang i Bro centrum under lördagkvällen med eld- och ljusshow, tal 

av politiska talespersonen för miljö- och hållbarhetsfrågor samt framförande av lokal 

musikgrupp i Nyfiket. Totalt ca 230 besökare. 

Solseminarie i Kungsängen under våren för invånare som ville veta mer om möjligheter 

att använda solenergin i sina privata villor och bostadsrättsföreningar. 34 besökare. 

Föreläsare från Solkompaniet. 

Under sommaren registrerades kommunen som deltagare i One Planet City Challenge 

som i Sverige drivs av WWF. Genom detta gavs tillgång till internationell databas för 

att registrera information samt statistik utifrån de utsläpp som genereras på olika vis 

inom kommunen. 

Vi blev under året deltagare i Glokala Sverige, en sammanslagning mellan svenska FN 

och SKL och som ska ge stöd och förutsättningar till kommuner och regioner att 

praktiskt kunna arbeta med de globala hållbarhetsmålen och använda Agenda 2030 som 

metodik för en hållbar utveckling. 

6.4 En hållbar kommun i utveckling 

6.4.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan 

 

Upplands-Bro kommun är en snabbt växande kommun och antalet invånare har mellan 

år 2017 och 2018 ökat från 27 614 till 28 771 personer och per den 30 juni 2019 bor 

29 174 personer inom kommunen. Som organisation ser vi möjligheter i ett hållbart 

förhållningssätt och därmed hitta lösningar för att både minska resursanvändningen och 

minimera vår miljöpåverkan. Under 2018 och 2019 vill vi öka energieffektiviteten i 

våra fastigheter, öka antalet verksamheter som källsorterar samt öka andelen ekologiska 

produkter. 
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Indikatorer Utfall 201908 Utfall 2018 

Total mängd köpt energi av 
kommunens verksamheter per 
invånare ska minska 5% 3,9% 

Antal verksamheter som källsorterar 
enligt beslutade riktlinjer ska öka 2 9 

Öka andelen ekologiska livsmedel -2 11 

Total energiförbrukning per invånare (MWh/inv). Utfallet anger minskning i energianvändning per invånare i procent jämfört mot 
samma period föregående år. 

 

Antal verksamheter. Utfallet anger antal verksamheter som påbörjat källsortering under året (för T2 hittills i år). 
 

Andel ekologiska livsmedel. Utfallet anger ökningen respektive minskningen (-) i procentandelar och för T2 gäller utfallet resultatet 
hittills i år jämfört mot utfallet helår 2018. Total procentsats för ekologisla livsmedel hittills 2019 är 43,64%. Utfallet för 2018 var 

46%. Målet är 50% ekologiskt till 2020. 

6.4.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan 

 

Ett förändrat klimat är ett av våra största hot för en god välfärd. Användning av fossila 

bränslen är en av orsakerna till ökade koldioxidnivåer i vår atmosfär, och vårt mål är 

därför att påverka för att minska våra utsläpp från vår fordonspark och 

persontransporter, både resor med fordon som tillhör organisationen, samt resor med 

egen bil i tjänsten. 

Metod som använts för att beräkna utsläpp från fordonsparken utgår från insamlad data 

om mätarställning från respektive verksamhet. Naturvårdsverkets mall för beräkning av 

koldioxidutsläpp har använts för att ange resultatet. 

Data finns för 51 av våra totalt 87 fordon. En schablon för T2 med utgångsvärde för 

helår 2018 har därför använts för 18 av de 36 fordon som ej är inrapporterade, och vi 

saknar värde för resterande 18 fordon. 

Flyg-, tåg-, buss- eller taxiresor i tjänsten är ej inberäknade. 

Egen bil i tjänsten är ej inberäknade i beräkning av koldioxidutsläpp. 

Indikatorn visar att kommunens koldioxidutsläpp från fordonsparken är 295 971 kg, 

vilket innebär utsläpp av 151 kg CO2 per person. 

En jämförelse i koldioxidutsläpp från våra fordon och transporter mellan åren 2018 och 

2019 sker vid årsbokslut. 

Ingående data för indikatorn antal körda mil i tjänsten med anställdas egna bilar, erhålls 

från Personalavdelningen och utgår från personalens egen registrering. 

 

Indikatorer Utfall 201908 Utfall 2018 

Andel utsläpp av växthusgaser från 
kommunens fordonspark och resor i 
tjänsten med personbil minskar   

Antal körda mil med anställdas egna 
bilar (i tjänsten) minskar (mil/ 
årsarbetskrafter i kommunen) 5,7 12,7 

Data för 36 fordon inom den egna verksamheten saknas. 

 
Notera att jämförelsen med 2018 avseende indikatorn antal körda mil med anställdas egna bilar i tjänsten är ett helårsvärde, men 
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antalet mil ser ut att komma att minska även per helår 2019. 

6.4.3 Alla kommunala förskolor ska vara diplomerade enligt Grön Flagg och ha 

ett aktivt Grön Flagg-arbete 

 

Under 2019 fortsätter förskolornas arbete med Grön Flagg – lärande om hållbar 

utveckling för barn och unga, enligt program som tagits fram av Håll Sverige Rent. 

Programmet ger pedagoger och lärare verktyg att förmedla kunskap om 

hållbarhetsfrågor, och målet är att barn och unga både deltar, planerar och genomför 

aktiviteter för en hållbar utveckling. Samtliga förskolor arbetar under året för en 

certifiering i enlighet med Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 201908 Utfall 2018 

Andel förskolor som är Grön Flagg-
diplomerade 100% 100% 

6.4.4 En god vatten- och grönstruktur med hög tillgänglighet 

 

Kommunen arbetar för att kommunens vattenförekomsters ekologiska och kemiska 

status förbättras eller bibehålls på en god nivå. Genom god vatten- och 

naturvårdsplanering kan värdefulla områden värnas för framtiden samtidigt som 

kommunen växer med nya bebyggelseområden och utökad infrastruktur. 

Verksamheterna verkar och arbetar för att uppnå en god vatten- och grönstruktur med 

hög tillgänglighet. En mer detaljerad redogörelse görs i samband med årsbokslutet. 

6.4.5 Kommunen bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar 

utveckling 

 

Kommunen arbetar för att minska utsläpp och resursförbrukning. Vi strävar efter att de 

tre hållbarhetsperspektiven ska finnas med vid planering av ny bebyggelse och 

infrastruktur. Vi vill även bevara värdefulla naturvärden. 

Verksamheterna verkar och arbetar för att bidra till en socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt hållbar utveckling. En mer detaljerad redogörelse görs i samband med 

årsbokslutet. 
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7 Personalbokslut 

7.1 Sammanfattning 

Kommunens personalarbete vilar på Upplands-Bro kommuns personalpolicy. Den 

beskriver hur vi skapar goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje 

och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av det 

gemensamma välfärdsarbetet. 

Kommunen fortsätter att växa, vilket också har avspeglat sig i antal medarbetare. Sedan 

årsskiftet har antalet medarbetare som är tillsvidare- eller visstidsanställd med 

månadslön ökat med fem personer, från 1947 medarbetare till 1952. 

Det är 1687 av dessa medarbetare som är tillsvidareanställda. De månadsanställda som 

är visstidsanställda är 265 personer. 

I slutet av år 2018 bildades en kompetensenhet inom personalstaben, med ett utpekat 

ansvar för rekrytering och kompetensförsörjning. Till och med 190831 har 19 

rekryteringar slutförts av enheten. Ett systemstöd för schema- och vikariepool för hela 

kommunen är under införande och enheten kommer även att ansvara för rekryteringen 

av korttidsvikarier, sk timmisar, när detta är sjösatt. 

Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke fortsätter. En förutsättning för 

att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, 

tillsammans med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Även ledarskapet och 

ledarskapets förutsättningar har en stor betydelse för att attrahera och behålla 

medarbetare. 

7.2 Personalstatistik 

Antal månadsanställda medarbetare 

Anställningsform 201908 2018 2017 

Tillsvidareanställda 1 687 1 656 1 588 

Tidsbegränsade 
månadsanställda 265 291 249 

Totalt 1 952 1 947 1 837 

  

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbetande. Definition timanställda: 

Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete) 

Anställningsform 201908 2018 2017 

Tillsvidareanställda 1 632 1 594 1 517 

Tidsbegr.månadsanställda 224 247 210 

Timanställda 154 176 161 

Totalt 2 010 2 017 1 888 
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Könsfördelning 201908, tillsvidareanställda medarbetare 

  Kvinnor % Män % 

Tillsvidareanställda 79 21 

Kommunledningsgruppen 50 50 

  

7.3 Attraktiv arbetsgivare 

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i 

uppdrag och förväntningar, respekt och en hållbar arbetsmiljö fri från diskriminering. 

Upplands-Bro kommun har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är 

stor konkurrens om kompetensen och Upplands-Bro vill erbjuda ett bra alternativ för 

dem som är jobbsökande, men också vara en attraktiv arbetsgivare för dem som redan är 

anställda. En arbetsgivare där det finns så bra utvecklingsmöjligheter att intern rörlighet 

kan vara att föredra framför att söka sig till en annan arbetsgivare. 

Våra medarbetare erbjuds ett aspirantprogram, som kommunen startar upp vart annat år 

och sträcker sig över två terminer. Urvalet har skett under vårterminen 2019 och startar 

upp september. 

Som ett led i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare och behålla duktiga 

medarbetare deltar vi i Medarbetarakademin, i samarbete med tre grannkommuner. 

Syftet är att tillvarata kunskaper och utveckla delaktighet på arbetsplatserna och ge 

deltagarna en större helhetssyn på kommunens uppdrag och en förståelse för hur det 

egna arbetet hänger ihop med andras samtidigt som man erbjuds personlig utveckling. 

Nästa omgång som startar i september 2019. 

Ledarskap 

Kommunens chefer har ett mycket viktigt uppdrag, som bland annat innebär att: 

• driva och utveckla sina verksamheter mot de politiska målen 

• skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare attväxa och må bra 

• efterleva lagar, avtal och interna styrdokument 

• hålla budget 

Det kräver goda förutsättningar för ledarskapet för att möjliggöra detta i den allmer 

komplexa omvärld som vi alla befinner oss i. 

Kommundirektören har ett chefsforum som träffas vid fyra tillfällen per år. Här skapas 

en gemensam plattform för ledarskapet och helhetssynen byggs tillsammans. Under 

2019 har fokus på dessa träffar legat på transformativt ledarskap. 

7.3.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats 

 

Under året har ett nytt samverkansavtal arbetats fram vars syfte är att 

• Öka medarbetarnas möjligheter till delaktighet och bredda medarbetarinflytandet 

genom dialog – efterleva personalpolicyn 

• Underlätta och fördjupa samverkan mellan parterna och därmed höja kvaliteten 

på besluten 
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• Integrera hälso-, arbetsmiljö-, medbestämmande-, likabehandlings- och 

verksamhetsfrågor 

• Medverka till att kommunens arbetsplatser har ett ledar- och medarbetarskap 

som är präglat av helhetssyn, engagemang och professionalitet 

Medarbetarenkäten genomfördes i år i januari. Tidigare har den genomförts under 

oktober, vilket gjorde att resultatet var svårt att hinna jobba med innan juluppehållet. Vi 

har sedan några år tillbaka valt att genomföra den årligen, men i ett mindre format. 

Enkäten innehåller de nio HME-frågorna som är framtagna av SKL, samt sex frågor 

som handlar om den psykiska och sociala arbetsmiljön. 

Detta är en viktig undersökningsmetod som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Alla medarbetare ska med utgångspunkt i resultatet vara delaktiga i arbetet med att ta 

fram en handlingsplan där valda utvecklingsområden dokumenteras, hanteras, 

riskbedöms och följs upp under året. 

Indikatorer Utfall 201908 Utfall 2018 

HME 81 77 

Utfall 2018 avser utfallet 2017. HME-enkät genomfördes ej under 2018. 

7.3.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom 

 

I Upplands-Bro har cheferna det övergripande ansvaret för rehabiliteringen och en 

rehabiliteringsutredning ska inledas med alla medarbetare som varit sjukskrivna länger 

än 14 dagar. Detta dokumenteras i ett rehabiliteringsverktyg, Adato, för att enkelt kunna 

följas upp. Syftet är att klargöra tidigt om det finns behov av någon form av anpassning 

inför återgång i arbetet. 

  

Indikatorer Utfall 201908 Utfall 2018 

Sjukfrånvaro 5,8% 5,6% 

Varav kvinnor 6,3%, män 3,8% (201908) 

 

7.3.3 Heltid som norm 

 

Handlingsplanen för heltidstjänster är framtagna utifrån verksamheternas 

förutsättningar. Dessa mål fortsätter vi att arbeta med: 

• Ha heltid som norm vid anställningar 

• Effektivisera personal- och bemanningsplaneringen 

• Nå önskade arbetstider med hälsosamma scheman 

• Utvecklas till en än mer attraktiv arbetsgivare 

• Minska framtida rekryteringsbehov 

• Förbättra strukturer och arbetssätt 

Förutom gemensamma mål har verksamheterna tagit fram verksamhetsspecifika 

aktiviteter. Ett nytt systemstöd för schemaläggning och vikariebemanning är upphandlat 

och ett införandeprojekt pågår. Samtidigt som systemstödet införs kommer även en 
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central bemanningsfunktion att startas. Bemanningsfunktionen kommer att ingå i den 

nya kompetensenheten inom personalstaben. Bemanningsfunktionen kommer att arbeta 

med rekrytering, bevakning och vidareutveckling av våra timvikarier 

Indikatorer Utfall 201908 Utfall 2018 

Andel medarbetare med 
heltidsanställning 

84,5% 82,1% 

Varav kvinnor 83,4%, män 88,6% (201908) 
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Riktlinje för övergripande styrdokument 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun 

antas. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att skapa rutiner och ta fram 

erforderliga dokument för att riktlinjen ska kunna verkställas och följas. 

Sammanfattning 

Verksamheten i Upplands-Bro kommun bedrivs med vägledning av ett stort 

antal olika styrdokument. Det finns över 650 styrdokument i kommunen idag. 

Dessa saknar en gemensam struktur och ordning för framtagande och beslut. 

Detta gör att det finns en stor otydlighet och osäkerhet kring vilka 

styrdokument som gäller, hur de ska benämnas och var de ska publiceras. Den 

nu föreslagna riktlinjen innehåller en beskrivning över de styrdokument som vi 

ska ha i vår kommun, vad de ska reglera samt var de ska beslutas och 

publiceras. Riktlinjen syftar till att göra tillämpning och utformning av 

styrdokument i kommunen mer enhetliga och tydliga samt säkerställa 

regelbunden revidering. 

Riktlinjen för övergripande styrdokument är en del i ett större arbete som pågår 

på kommunledningskontoret kring att skapa större tydlighet och enhetlighet 

kring rutiner och processer i kommunen. Målsättningen är att detta ska leda till 

ökad kvalitét och mer effektiva processer i kommunens verksamheter. Det 

skapar även en ökad trygghet för såväl kommunmedlemmar, förtroendevalda 

som anställda att kommunens verksamheter bedrivs på ett rättssäkert sätt. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019 

 Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun 

Ärendet 

Vad är ett styrdokument? 

Styrdokument är samlingsnamnet på dokument som reglerar kommunal 

verksamhet, dess förhållande till kommunens invånare och näringsliv samt 
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relationer med och förhållande till externa aktörer. I kommunallagen 

(2017:725) framkommer att en kommun ska ha en budget, en arbetsordning för 

kommunfullmäktige och reglementen för de politiska nämnderna. Utöver dessa 

dokument reglerar inte kommunallagen vilka styrdokument en kommun ska ha 

eller hur de ska utformas. 

Inom specifika områden är lagstiftningen mer styrande för den verksamhet som 

en kommun bedriver. En översiktsplan är ett exempel på styrdokument som 

lagstiftningen ställer krav på att en kommun upprättar. 

Styrdokumenten i Upplands-Bro kommun 

Verksamheten i Upplands-Bro kommun bedrivs således med vägledning av ett 

stort antal olika styrdokument. Dessa kan fastslå allt från övergripande mål och 

visioner till konkreta rutiner. Efter en inventering som gjorts av 

kommunarkivarien och kommunjuristen har över 650 styrdokument 

identifierats. Det kan inte uteslutas att fler styrdokument än de som påträffats 

finns. Vissa av dessa dokument är diarieförda andra inte, vissa är publicerade 

på den externa webben eller på intranätet, andra inte. En del dokument reglerar 

verksamheter som inte längre finns, i vissa fall står en sak i ett styrdokument 

medan motsatsen anges i ett annat, styrdokument som är av samma slag 

benämns på olika sätt. Detta gör att det finns en stor otydlighet och osäkerhet 

kring vilka styrdokument som gäller, hur de ska benämnas och var de ska 

publiceras.  

Syftet med nu aktuell riktlinje 

Den nu föreslagna riktlinjen innehåller en beskrivning över de styrdokument 

som vi ska ha i vår kommun, vad de ska reglera samt var de ska beslutas och 

publiceras. Riktlinjen syftar till att göra tillämpning och utformning av 

styrdokument i kommunen mer enhetliga och tydliga samt säkerställa 

regelbunden revidering. Med tydliga och enhetliga styrdokument om hur 

verksamheterna ska bedrivas kan arbetet ske mer effektivt och med ökad 

kvalitét. 

Kontorscheferna har under en längre tid uttryckt ett behov av tydliga riktlinjer 

av hur styrdokument i kommunen ska hanteras och har därför ställts sig 

positiva till den föreslagna riktlinjen.  

Riktlinjen gäller kommunens egna styrande dokument. För styrande dokument 

som följer av lag ska riktlinjen gälla i tillämpliga delar. Lagstadgade styrande 

dokument ska utformas på samma sätt som kommunens egna styrande 

dokument så långt som möjligt. I det fall anvisningar i styrdokumenten inte 

överensstämmer med gällande lagstiftning har de lagstiftade angivelserna 

företräde. 

Det finns många styrdokument i vår kommun. Arbetet med att uppdatera, 

revidera, rensa och skapa enhetlighet bland dessa kommer att ta tid. Därför 

kommer det under en period att finnas styrdokument och andra dokument med 
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andra namn än de som anges i denna riktlinje. Dock ska alla nya styrdokument 

som skapas följa den nya strukturen. 

Målsättningen med riktlinjen på sikt 

Riktlinjen för övergripande styrdokument är en del i ett större arbete som pågår 

på kommunledningskontoret kring att skapa större tydlighet och enhetlighet 

kring rutiner och processer i kommunen. Målsättningen är att detta ska leda till 

ökad kvalitét och mer effektiva processer i kommunens verksamheter. Det 

skapar även en ökad trygghet för såväl kommunmedlemmar, förtroendevalda 

som anställda att kommunens verksamheter bedrivs på ett rättssäkert sätt. 

Barnperspektiv 

Målsättningen är att riktlinjen ska leda till ökad kvalitét och mer effektiva 

processer i kommunens verksamheter. Det skapar en ökad trygghet för 

samtliga kommuninvånare att kommunens verksamheter bedrivs på ett 

rättssäkert sätt. Det är av stor vikt att kommuninvånarna har tilltro till arbetet 

som bedrivs i kommunen. Ett sätt att öka tilltron är att ha tydliga och 

transparanta regler och processer för arbetet. Om ett barn får växa upp i en 

kommun där processerna som påverkar barnet är effektiva och rättssäkra växer 

barnet upp med en tilltro till det demokratiska systemet som kommunen är en 

del av. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Samtliga kontorschefer 
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§ 151 Riktlinje för övergripande styrdokument 
 Dnr KS 19/0566 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun 

antas. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att skapa rutiner och ta fram 

erforderliga dokument för att riktlinjen ska kunna verkställas och följas. 

Sammanfattning 

Verksamheten i Upplands-Bro kommun bedrivs med vägledning av ett stort 

antal olika styrdokument. Det finns över 650 styrdokument i kommunen idag. 

Dessa saknar en gemensam struktur och ordning för framtagande och beslut. 

Detta gör att det finns en stor otydlighet och osäkerhet kring vilka 

styrdokument som gäller, hur de ska benämnas och var de ska publiceras. Den 

nu föreslagna riktlinjen innehåller en beskrivning över de styrdokument som vi 

ska ha i vår kommun, vad de ska reglera samt var de ska beslutas och 

publiceras. Riktlinjen syftar till att göra tillämpning och utformning av 

styrdokument i kommunen mer enhetliga och tydliga samt säkerställa 

regelbunden revidering. 

Riktlinjen för övergripande styrdokument är en del i ett större arbete som pågår 

på kommunledningskontoret kring att skapa större tydlighet och enhetlighet 

kring rutiner och processer i kommunen. Målsättningen är att detta ska leda till 

ökad kvalitét och mer effektiva processer i kommunens verksamheter. Det 

skapar även en ökad trygghet för såväl kommunmedlemmar, förtroendevalda 

som anställda att kommunens verksamheter bedrivs på ett rättssäkert sätt. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019 

 Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Riktlinje för övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun 

antas. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att skapa rutiner och ta fram 

erforderliga dokument för att riktlinjen ska kunna verkställas och följas. 
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1 Riktlinjens syfte 
Styrdokument reglerar kommunal verksamhet, dess förhållande till 
kommunens invånare och näringsliv samt relationer med och förhållande till 
externa aktörer. I kommunallagen (2017:725) framkommer att en kommun ska 
ha en budget, en arbetsordning för kommunfullmäktige och reglementen för de 
politiska nämnderna. Utöver dessa dokument reglerar inte kommunallagen 
vilka styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. 

Inom specifika områden är lagstiftningen mer styrande för den verksamhet som 
en kommun bedriver. En översiktsplan är ett exempel på styrdokument som 
lagstiftningen ställer krav på att en kommun upprättar. 

Syftet med riktlinjer för övergripande styrdokument i Upplands-Bro kommun 
är att definiera vad som är ett styrdokument, skapa en enhetlig terminologi och 
struktur för de olika styrdokumentens inbördes förhållande, ange dokumentets 
beslutsnivå och därigenom tydliggöra rollen när det gäller styrning och 
uppföljning av verksamheten i kommunen. 

2 Vision och övergripande mål för Upplands-
Bro  

2.1 Ett hållbart Upplands-Bro – kommunens som ger plats 

Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service. Ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och 
samhällsbygget.  

1. Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor 
som berör dem själva och samhället i stort.  

2. Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos 
våra äldre invånare är god.  

3. Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och 
utveckling för dagens och nästa generations invånare.  

4. Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt 
och psykiskt och känner trygghet i vardagen.  

5. Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets 
utveckling tar tillvara kommunens unika plats.   

6. I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och 
konkurrensneutralitet. 

2.2 Vi är Upplands-Bro 
För att nå de övergripande målen arbetar Upplands-Bro kommun på följande 
sätt: 
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1. De ekonomiska planeringsförutsättningar är långsiktiga och det finns ett 
kommunövergripande styr- och ledningssystem som säkrar kvalitativ 
service för invånare.  

2. Arbetet sker förebyggande, proaktivt och innovativt för att möta 
framtida utmaningar och den demografiska utvecklingen.  

3. Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta 
medarbetare med service till invånare i fokus. Genom helhetssyn, 
engagemang och professionalitet utvecklas Upplands-Bro. 

4. Upplands-Bro är en aktiv part i regionen och utvecklar nya 
samarbetsformer för nytta och service. 

5. Ledning och styrning för olika verksamhetslokaler förbättrar service, 
kommunens rådighet och ger möjlighet att planera och verka 
långsiktigt. 

2.3 Styrmodellen i Upplands-Bro 
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunen ska 
utvecklas mot 2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen 
som ger plats”. Visionen omsätts i ett strategi- och styrsystem som tar sin 
utgångspunkt i ett utåtriktat perspektiv för att beskriva hur Upplands-Bro som 
kommun skapar förutsättningar för service och nytta för invånarna.  

Strategin utgör vägval och anger viktiga och övergripande inriktningar, mål 
och tillvägagångssätt för verksamheten. Strategier kan beslutas av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd och har en begränsad 
giltighetstid. 

2.4 Styrdokumenten utifrån kommunens styrmodell 
Vision och strategier bryts ned och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i 
nämndmål. Målen i sin tur generar ett antal styrdokument som anger vad som 
ska göras för att nå visionen, strategierna och målen. Dessa styrdokument 
kallar vi för aktiverande styrdokument. Dessa anger händelser eller situationer 
som Upplands-Bro kommun vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett 
uppdrag att handla på ett visst sätt. I dessa dokument är det naturligt att ange 
mål som man vill nå. 

Normerande styrdokument klargör Upplands-Bros kommuns förhållningssätt 
till något, eller beskriver hur en tjänst eller service ska utföras. De handlar 
mindre om vad som ska göras, utan mer om hur det ska göras, och vad som 
inte ska göras. Dessa dokument är till för att styra beteenden för att nå önskad 
service. 

De övriga styrdokumenten utgör ramverket på förvaltningsnivå och politisk 
nivå. Dessa kallar vi reglerande styrdokument. Arbetsordningar, reglementen 
och delegationsordningar förtydligar vad vi får och ska göra inom kommunens 
verksamheter. 
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För att leverera service och nytta krävs att organisationen används som 
verktyg. Detta innebär att organisationen måste anpassas och justeras 
regelbundet för att möta samhällets krav och förväntningar. Detta inåtriktade 
arbete för att utveckla organisationens effektivitet är kommunens inåtriktade 
strategi- och styrsystem.  

För att beskriva framsteg, utveckling och grad av service och nytta behöver 
kommunen beskriva vad som görs bra och vad som är framgångsrikt. Detta då 
organisationer utvecklas allra bäst om fokus ligger på att förstärka det som är 
starkt och hållbart.  

3 Övergripande om styrdokumenten i 
Upplands-Bro 

Det finns tre huvudgrupper av styrdokument i Upplands-Bro kommun: 
reglerande, normerande och aktiverande. I dessa tre grupper finns 
styrdokument på tre nivåer: övergripande, allmänna och detaljerade. Således 
har finns nio huvudtyper av styrdokument:  

 Reglerande och övergripande, 

 reglerande och allmänna samt  

 reglerande och detaljerade. 

 

 Normerande och övergripande,  

 normerande och allmänna samt  

 normerande och detaljerade. 

 

 Aktiverande och övergripande,  

 aktiverande och allmänna samt  

 aktiverande och detaljerade.  

 

I modellen nedanför framgår hur de olika styrdokumenten hänger ihop och hur 
detaljerade dokumenttyperna är samt vilka styrdokument som faller in under 
respektive huvudkategori. 
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Detaljeringsnivå Reglerande Normerande Aktiverande

Övergripande Arbetsordning Policy Strategi

Allmänt Reglemente Riktlinjer Program

Detaljerat Delegationsordning

Lokala föreskrifter

Taxor

(Bolagsordningar)

Regler Plan

Vid behov :

Vägledning : E n guide som hjälper dig att tänka och resonera kring
hur du ska hantera eller bedöma något som åligger dig i din
tjänsteroll , t ex :

En riktlinje ålägger dig att ta fram en policy . E n vägledning för hur
du skriver en policy kan innehålla exempel på hur en policy kan
utformas och vad du ska tänka på när du tar fram din policy. En
vägledning ger utrymme att göra enskilda bedömningar eftersom den
vägleder dig i hur du kan göra.

Instruktion: En manual som guidar dig i hur du rent praktiskt ska
utföra en uppgift , t ex :

E n riktlinje ålägger dig att diarieföra en handling. En instruktion
guidar dig steg för steg hur du ska göra för att diarieföra en handling.
En instruktion har mini malt utrymme för egna bedömningar eftersom
den instruerar dig i hur du ska göra.

Modellen visar hur kommunens styrdokument förhåller sig till varandra även
om varje dokument lever sitt eget liv. Det är inte ett krav att ett dokument på en
nivå alltid har följeslagare i samma ämne på de andra nivåerna, till exempel att
en policy alltid bryts ned i en riktlinje .

3.1 Aktiverande styrdokumen t

3.1.1 Strategi

Strategi är ett översiktligt och relativt abstrakt dokument. Den utgör ett vägval
och anger viktiga och övergripa nde inriktningar, mål och tillvägagångssätt för
verksamheten. Strategi säger inget om hur man praktiskt ska agera. Det är
möjligt att bryta ner detta dokument i mer detaljerade skrivningar och/eller i
handling. Strategi kan beslutas av kommunfullmäktige, k ommunstyrelsen eller
nämnd och har en begränsad giltighetstid.

Exempel : ”Upplands - Bro kommun ska skapa en verksamhet på lika villkor
oavsett kön och bidra till de nationella jämställdhetspolitiska målen .”

Kommunens
styrdokument

Praktiskt
hjälpmaterial
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3.1.2 Program 

Ett program är ett styrdokument som ska bidra till uppfyllande av målen och 
ramarna som är satta i styrmodellen. Programmet utgör en form av förklaring 
som talar om vad kommunen ska uppnå inom ett visst område under 
mandatperioden eller på längre sikt samt vilka metoder som ska användas. 
Programmet tar inte ställning i detalj till utförande eller metoder, vilket istället 
sker i plandokument eller i målbeskrivningar. I de fall programmet inte följs av 
någon mer detaljerad skrivning, utan även har roll av plan, måste uppdrag, 
ansvar och tidsramar tydligt anges. Programmet fastställs av 
kommunfullmäktige och har en begränsad giltighetstid. 

3.1.3 Plan 

En plan anger på en detaljerad nivå vad som ska uppnås inom ett speciellt 
område. Planen beskriver önskade åtgärder och anger vem som ansvarar för att 
åtgärderna genomförs, när de ska vara genomförda samt hur eventuell 
uppföljning ska ske. 

Alla nämnder fattar beslut om en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen anges 
viktiga mål och uppdrag som ska prioriteras under verksamhetsåret. I 
verksamhetsplanen svarar nämnden upp mot det uppdrag den får från 
kommunfullmäktige genom styrmodellen. 

Handlingsplan är en form av plan som ofta är av mer operativ karaktär och 
anger konkret vad som ska göras, av vem det ska göras samt när det ska göras. 

Planen kan omsätta programmets inriktning till konkreta mål eller åtgärder, i de 
fall planen föregås av ett program. En plan har begränsad giltighetstid och 
antas av kommunfullmäktige i de fall planen är av principiell karaktär eller 
annars av större vikt. 

3.2 Normerande styrdokument 

3.2.1 Policy 

En policy anger grundprinciper för kommunens handlande allmänt eller i vissa 
avseenden. Policyn ska således inte ange några fasta regler, utan anger 
principer som ska tjäna som vägledning inom det aktuella området, vilka 
allmänna mål som ska eftersträvas samt vilka värden som ska beaktas. En 
policy ska vara kortfattad och gäller tills vidare. Policyn beslutas av 
kommunfullmäktige. En policy kan också vara en bra inledning till en riktlinje. 
Om policyn är en inledning till en riktlinje kallas styrdokumentet riktlinje 
eftersom policyn i det fallet bara förtydligar riktlinjen. 

Exempel: Vi ska ge en god service och ett gott bemötande. Ditt förhållningssätt är 
positivt och professionellt. 

3.2.2 Riktlinjer 

Riktlinjer avser främst frågor som rör ren verkställighet och har högre 
detaljeringsgrad än en policy. Riktlinjer innehåller anvisningar om 
huvuddragen i en viss verksamhet och ska ge konkret stöd för hur 



Riktlinje för övergripande styrdokument i 
Upplands-Bro kommun 

 

 

8 
 

  

arbetsuppgifterna ska utföras. Syftet med riktlinjer är att reglera den befintliga 
verksamheten så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. Riktlinjer 
gäller tillsvidare och beslutas av kommunfullmäktige när de är av övergripande 
karaktär och annars i regel av kontorschefen. 

3.2.3 Regler 

Regler anger absoluta normer för verksamhetens handlande. Regler ska liksom 
lagtext vara tydliga och inte innehålla formuleringar som öppnar upp för egna 
tolkningar. Reglernas roll är att sätta exakta gränser för handlandet i olika 
situationer. Regler är således den mest detaljerade dokumenttypen av de 
normerande och handlar om hur en åtgärd ska göras. Typiska ord som vi 
använder i regler är ”ska”, ”måste” och ”får inte”. Detta för att alla ska förstå 

vad som gäller. Regler gäller tills vidare. Kommunövergripande regler 
fastställs av kommunfullmäktige. 

Exempel: ”För att vi ska nå fram till medborgarna och få deras förtroende måste 
vi använda ett språk som är lätt att förstå. Därför ska de texter som vi skriver i 
kommunen vara skrivna på ett enkelt språk utan onödiga förkortningar och 
fackuttryck.” 

3.3 Övriga reglerande styrdokument 

3.3.1 Reglemente och arbetsordning 

I reglementen och arbetsordningar regleras nämndernas, rådens och 
beredningars ansvarsområden och uppgifter. Kommunfullmäktiges 
sammanträden och handläggning av ärenden regleras i en arbetsordning. 
Reglemente och arbetsordning beslutas av kommunfullmäktige. 

3.3.2 Lokala föreskrifter 

Lokala föreskrifter utgör rättsligt bindande normer som reglerar enskildas eller 
kommunens handlande. Föreskrifterna kompletterar de lagar som riksdagen 
fattat. I de lokala föreskrifterna ska anges med stöd av vilket bemyndigande i 
lag eller förordning som föreskrifterna har beslutats. Lokala föreskrifter 
beslutas av kommunfullmäktige eller nämnder efter särskilda bemyndiganden. 

3.3.3 Delegationsordning 

Delegationsordningen anger vem som får fatta beslut i nämndens eller 
kommunstyrelsens ställe. Genom att beslutanderätten flyttas över, träder den 
som fått delegationen helt och hållet i nämndens/styrelsens ställe och beslutet 
kan inte ändras av nämnden. I delegationsordningen ska det framgå om 
beslutanderätten får vidaredelegeras eller ej. Antingen ska det av 
delegationsordningen framgå hur delegationen är vidaredelegerad eller måste 
det finnas en annan förteckning över vidaredelegation. 

3.3.4 Taxor 

Taxor reglerar avgifter och avgiftsuttag för kommunal verksamhet. Taxor antas 
av kommunfullmäktige. 
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3.3.5 Bolagsordningar 

För alla kommunala bolag finns det en bolagsordning som är antagen av 
kommunfullmäktige. Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som 
tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. 

4 Publicering av övergripande styrdokument 
Övergripande styrdokument publiceras 

 i författningssamlingen på externa webben eller 

 bland övriga styrdokument på externa webben. 

4.1 Författningssamlingen 
Här samlas 

 arbetsordningar, 

 bolagsordningar, 

 delegationsordningar, 

 föreskrifter, 

 naturreservat, 

 reglementen, 

 regler, 

 stadgar, 

 taxor och avgifter och  

 ägardirektiv. 

Den kommunala författningssamlingen innehåller resultat av 
kommunfullmäktiges beslut som utöver kommunallag och andra författningar 
styr och reglerar den kommunala verksamheten. 

4.2 Övriga styrdokument 
Här samlas exempelvis 

 policys, 

 planer, 

 strategier, 

 riktlinjer av övergripande karaktär 

och andra dokument som är av övergripande karaktär och därför är av externt 
intresse men som inte ingår i författningssamlingen. 

4.3 Viktiga utgångspunkter 
 Styrdokument ska utformas på ett enhetligt, tydligt och enkelt sätt så att 

det klart framgår vad respektive dokument står för.  
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 Varje styrdokument ska klassificeras som endera av de typer som 
beskrivs i dessa riktlinjer.  

 Vid arbetet med ett nytt styrdokument bör övervägas vilka lagar som 
styr området, liksom vilka dokument som redan finns på området. Det 
bör övervägas och motiveras varför ett nytt styrdokument behövs samt 
granskas hur det samspelar med befintliga styrdokument på angränsade 
områden. 

 Ett styrdokuments innehåll ska vara förenligt med eventuella 
överordnade dokument. 

 En plan ska tas fram för hur styrdokumentet ska kommuniceras och 
förankras i organisationen. 

 Lagtext ska inte återges i onödan. I de fall det förefaller nödvändigt att 
återge lagtext ska detta göras återhållsamt. 

 Styrdokument ska samordnas så att inte samma fråga regleras i olika 
dokument. I annat fall riskerar oklarheter över vilket dokument som är 
gällande att uppkomma. Vid en revidering styrdokument ska övervägas 
om dokumentet kan slås ihop med något annat dokument. På så sätt 
minskar risken för ett för stort antal styrdokument. 

 Styrdokument ska följa den grafiska profilen för Upplands-Bro 
kommun och således ska alla styrdokument skrivas i de mallar som 
tagits fram för dessa ändamål. 

 Styrdokumentet ska diarieföras i det kommungemensamma 
diarieföringssystemet. 

 I alla styrdokument ska finnas uppgift om: 
- vilken typ av styrdokument det är, 
- vilken beslutsinstans som har fattat beslutet, 
- datum för fastställande av dokumentet, 
- datum för senaste revidering, 
- vem dokumentet riktar sig till, 
- giltighetstid i förekommande fall, 
- dokumentansvarig, 
- diarienummer, 

4.4 Löpnummer 
Alla styrdokument som ska publiceras på den externa webben ska 
förses med ett löpnummer vilket anges i formen xxxx:xx där den första 
delen anger vilket år styrdokumentet beslutades och den andra delen är 
ett nummer som anger ordningsföljden av antagna styrdokument det 
året. 

Exempel: Om ett styrdokument beslutades år 2015 och det var det 
första styrdokumentet som beslutades det året blir löpnumret 
2015:01. Om ett styrdokument beslutades år 2017 och det var det 
femte styrdokumentet som beslutades det året blir löpnumret 
2017:05.  

5 Dokumentansvarig 
För alla styrdokument ska det finnas en dokumentansvarig som har det yttersta 
ansvaret för dokumentet. Dokumentansvarig, som i regel är kontorschef, 
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ansvarar för styrdokumentets kommunicering samt att aktuell version finns 
tillgänglig för publicering samt att dokumentet är diariefört.  

I ansvaret som dokumentansvarig ingår även att hålla styrdokumentet aktuellt 
genom att löpande tillse att uppföljning och revision sker enligt anvisning i 
dokumentet, eller om behov uppstår. En lämplig tidpunkt för 
aktualitetsprövning av styrdokument kan vara i samband med budgetprocessen 
eller i början av mandatperioden. Samtliga revideringar ska beslutas i 
respektive beslutsinstans. Den dokumentansvarige tillser kontinuerlig 
uppföljning till det organ som har beslutat om styrdokumentet.  

Dokumentansvarig ansvarar även för att se till att styrdokumentet tas bort från 
kommunens webbplats såväl externt som internt när det upphör att gälla. 

6 Ordning för framtagande av styrdokument 
1. Ett ärende för styrdokumentet initieras. 
2. Ett förslag till styrdokument tas fram. 
3. Styrdokumentet och eventuellt andra handlingar i ärendet diarieförs på 

ärendet. 
4. Dokumentet skickas på remiss till berörda. Kanslistaben är obligatorisk 

remissinstans vid framtagande av dokument som ska publiceras på den 
externa webben. 

5. Dokumentet fastställs av aktuell beslutsinstans. 
6. Dokumentet som ska publiceras på den externa webben skickas till 

kanslistaben för att erhålla löpnummer. 
7. Dokumentet publiceras. Det ska av ärendet framgå var styrdokumentet 

ska publiceras.  
8. Dokumentet ska bevakas i ärendehanteringssystemet så att 

dokumentansvarig och registrator får en signal om/när det är dags att 
uppdatera dokumentet. 

9. Styrdokumentet tas bort från publicering när det upphör att gälla. 

7 Checklista vid framtagande av 
övergripande styrdokument 

Att tänka på innan och under framtagande av styrdokument: 
 Vilken lagstiftning finns på det aktuella området? 
 Är ett styrdokument den bästa lösningen? 
 Vilken instans ska ta beslut om styrdokumentet? 
 Finns det andra styrdokument som ska upphävas eller revideras på 

grund av det nya styrdokumentet? 
 Hur ska styrdokumentet benämnas? 
 Hur samspelar styrdokumentet med befintliga styrdokument på 

angränsade områden? 
 Hur ska styrdokumentet följas upp? 
 Hur ska styrdokumentet kommuniceras och förankras i organisationen? 
 Skriv kort och tydligt. 
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8 Upphävande av styrdokument 
Ett styrdokument ska upphävas om det är inaktuellt eller har ersatts av ett nytt 
styrande dokument. Om ett styrdokument ska upphävas till följd av att ett nytt 
styrdokument upprättas ska det göras i ett och samma ärende så det blir tydligt 
vilket dokument som har blivit ersatt. Styrdokument med slutdatum eller 
begränsad giltighetstid upphävs per automatik vid angiven tidpunkt om 
giltighetstiden angivits i dokumentet. Det är den dokumentansvarige som har 
ansvar för att det inaktuella dokumentet tas bort från platser där det publicerats. 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Kommunledningskontoret  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-10-14 KS 19/0555  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Valnämnden efter Monica 
Nordebo (L) 

Förslag till beslut 

XX (L) utses till ny ersättare i Valnämnden efter Monica Nordebo (L). 

Sammanfattning 

Monica Nordebo (L) begärde den 11 oktober 2019 att bli entledigad som 

ersättare i Valnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 

Valnämnden.  

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Valnämnden 

 Kommunsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 19 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-11-06 

 

 

§ 248 Val av ny ersättare i Valnämnden efter 
Monica Nordebo (L) 

 Dnr KS 19/0555 

Beslut 

Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning 

Monica Nordebo (L) begärde den 11 oktober 2019 att bli entledigad som 

ersättare i Valnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 

Valnämnden.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 

XX (L) utses till ny ersättare i Valnämnden efter Monica Nordebo (L). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Valnämnden 

 Kommunsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kommunledningskontoret  

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-09-21 KS 18/0337  

Kommunfullmäktige 
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Val av tre ledamöter och tre ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i Lindströmska stiftelsen utses XX, XX och XX. 

2 Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses XX, XX och XX. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Löneavdelningen 

 Lindströmska stiftelsen 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 27 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-11-06 

 

 

§ 256 Val av ledamöter och ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Förslag till beslut 

Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses: XX och XX.  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreteraren 

 Lindströmska stiftelsen 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 58 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-10-09 

 

 

§ 221 Val av ledamöter och ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018.  

Förslag till beslut 

Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses: XX och XX.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 53 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 177 Val av ledamöter och ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Förslag till beslut 

Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses: XX och XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Ärendet 

bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 42 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 124 Val av ledamöter och ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 46 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 68 Val av ersättare i Lindströmska 
stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Lindströmska stiftelsen 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 36 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 27  Val av ersättare i Lindströmska 
stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.  

 

Beslutet skickas till: 

 Lindströmska stiftelsen 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 77 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 197 Val av tre ledamöter och tre ersättare i 
Lindströmska stiftelsen 

 Dnr KS 18/0337 

Beslut 

1. Till ledamöter i Lindströmska stiftelsen utses Rolf Nersing (S), Mait 

Johansson (M) och Börje Wredén (L) 

2. Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses Erik Karlsson (V) och två val 

till ersättare bordläggs. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i 

Lindströmska stiftelsen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige att utse tre 

ledamöter och tre ersättare i Lindströmska stiftelsen. 

Ledamöter Ersättare 

Rolf Nersing (S) Erik Karlsson (V) 

Mait Johansson (M) Bordläggning 

Börje Wredén (L) Bordläggning 

 

 Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Löneavdelningen 

 Lindströmska stiftelsen 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Kommunledningskontoret  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2018-09-21 KS 18/0341  

Kommunfullmäktige 
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Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

Förslag till beslut 

XX föreslås som ombud enligt begravningsförordningen. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Länsstyrelsen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 28 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-11-06 

 

 

§ 257 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Förslag till beslut 

XX föreslås som ombud enligt begravningsförordningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Nämndsekreteraren 

 Länsstyrelsen 

 Förtroendemannaregistret 

 



Från: Olsson Peo <Peo.Olsson@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 17 oktober 2018 15:04 
Till: kontaktcenter@sollentuna.se; kontaktcenter@sigtuna.se; Värmdö Kommun; 

Järfälla Kommun; Kommun; Kommunstyrelsen; Stockholm Stad 
Kommunförvaltningen; Vaxholm Stad; Kontaktcenter; Kontakt Danderyd; 
Ekerö Direkt; Haninge Kommun; Info Nynäshamn; Kommun; Vaxholm Stad; 
Huddinge Kommun; Nykvarns kommun; 
kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se; kontaktcenter@sigtuna.se; 
Österåkers Kommun; asa.maria.jackson@stockholm.se; Stockholm Stad 
Kommunförvaltningen; karin.ohlander@taby.se; 
vasbydirekt@upplandsvasby.se; Värmdö Kommun; Vallentuna Kommun; 
Sollentuna Kommun 

Ämne: Länsstyrelserna söker nya begravningsombud 
 
Hej 
 
Tacksam om du kan vidarebefordra detta mejl till lämplig person. 
 

Länsstyrelserna söker nya 
begravningsombud 
 
 

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av 
församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att 
församlingarna tar tillvara på de personers intressen som 
inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen 
begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya 
begravningsombud i hela Sverige. 

 
Länk till nyheten: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-
stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2018-10-15-lansstyrelserna-soker-nya-
begravningsombud.html 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
.peo 
 
-------------------------------------------------- 
Peo Olsson 
Enheten för kommunikation 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067, 104 22 Stockholm 



Besök: Regeringsgatan 66 
Telefon: 010-223 15 02 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 

 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 59 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-10-09 

 

 

§ 222 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

 Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018.  

Förslag till beslut 

Till ombud enligt begravningsförordningen utses: XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 55 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 179 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Förslag till beslut 

Till ombud enligt begravningsförordningen utses: XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Ärendet 

bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 127 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ombud enligt 

begravningsförordningen. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ombud enligt 

begravningsförordningen. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 67 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Länsstyrelsen 

 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 37 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 28  Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs. 

 

Beslutet skickas till: 

 Länsstyrelsen 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 79 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 199 Förordnande av ombud enligt 
begravningsförordningen 

 Dnr KS 18/0341 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. 

Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl 

Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt 

begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna 

ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte 

tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera 

ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge 

kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud. 

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner 

och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom 

verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att bordlägga frågan. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Länsstyrelsen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-12-12 KS 18/0504  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 
2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i socialnämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i socialnämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i socialnämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i socialnämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i socialnämnden utses XX. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslut sänds till 

 Socialnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 29 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-11-06 

 

 

§ 258 Val av ersättare i Socialnämnden 2019-
2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Förslag till beslut 

Till ersättare i Socialnämnden utses: XX (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 

 De valda 

 Nämndsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 60 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-10-09 

 

 

§ 223 Val av ledamöter och ersättare i 
socialnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

 Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.  

Förslag till beslut 

Till ersättare i Socialnämnden utses: XX (SD). 

 Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 169 Val av ersättare i Socialnämnden 2019-
2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Förslag till beslut 

Till ersättare i Socialnämnden utses: XX (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 31 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 113 Val av en ersättare i Socialnämnden 
2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare (SD) i Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare (SD) i Socialnämnden. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 40 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 62 Val av ledamöter och ersättare i 
socialnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

Val av ersättare (SD) i Socialnämnden bordläggs. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ersättare (SD) i Socialnämnden bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 29 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 20  Val ersättare i socialnämnden 2019-
2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

Val av ersättare (SD) i socialnämnden bordläggs. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande: 

Val av ersättare (SD) i socialnämnden bordläggs. 

 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 33 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 174 Val av ledamöter och ersättare i 
socialnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0504 

Beslut 

1. Till ledamöter i socialnämnden utses: 

Kerstin Ahlin (S) 

Anni Ullberg (S) 

Susanne Engzell (S) 

Lisbeth Waern (M) 

Cecilia Norlin (M) 

Anette Nyberg (SD) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Daniel Spagnolo (KD) 

Jeanette P K Bustos Cesped (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Martin Normark (L) 

2. Till ersättare i socialnämnden utses: 

Jessica Dannefalk (S) 

Sadid Hossain (S) 

Helena Austrell (S) 

Marcus Sköld (M) 

Malin Fornander (M) 

Annelie Åberg (SD) 

Bordläggning (SD) 

Marlene Juthstrand (KD) 

Sussanne Persson (V) 

Berit Brofalk (C) 

Ulf Hilonen (L) 

3. Till ordförande i socialnämnden utses Martin Normark (L) 

4. Till vice ordförande i socialnämnden utses Lisbeth Waern (M) 

5. Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S) 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och 

antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har 

hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 34 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i socialnämnden utses: 

Kerstin Ahlin (S) 

Anni Ullberg (S) 

Susanne Engzell (S) 

Lisbeth Waern (M) 

Cecilia Norlin (M) 

Anette Nyberg (SD) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Daniele Spagnolo (KD) 

Jeanette P K Bustos Cesped (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Martin Normark (L) 

2 Till ersättare i socialnämnden utses: 

Jessica Dannefalk (S) 

Sadid Hossain (S) 

Helena Austrell (S) 

Marcus Sköld (M) 

Malin Fornander (M) 

Annelie Åberg (SD) 

Bordläggning (SD) 

Marlene Juthstrand (KD) 

Sussanne Persson (V) 

Berit Brofalk (C) 

Ulf Hilonen (L) 

3 Till ordförande i socialnämnden utses Martin Normark (L) 

4 Till vice ordförande i socialnämnden utses Lisbeth Waern (M) 

5 Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S) 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Andersson 

Chef 

Kanslistaben 

+46 08-581 692 32 

andrea.andersson@upplands-bro.se 

2018-12-11 KS 18/0508  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ledamöter och ersättare i valnämnden 
2019-2022 

Förslag till beslut 

1 Till ledamöter i valnämnden utses: 

XX 

2 Till ersättare i valnämnden utses: 

XX 

3 Till ordförande i valnämnden utses XX. 

4 Till vice ordförande i valnämnden utses XX. 

5 Till andre vice ordförande i valnämnden utses XX. 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslut sänds till 

 Valnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 30 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-11-06 

 

 

§ 259 Val av ledamot och ersättare i 
Valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2018. 

Förslag till beslut 

1. Till ledamot i Valnämnden utses: XX (MP).  

2. Till ersättare i Valnämnden utses: XX (MP  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Valnämnden 

 De valda 

 Nämndsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 61 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-10-09 

 

 

§ 224 Val av ledamöter och ersättare i 
valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2018.  

Förslag till beslut 

1. Till ledamot i Valnämnden utses: XX (MP). 

2. Till ersättare i Valnämnden utses: XX (MP  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 49 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 173 Val av ledamot och ersättare i 
Valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2018. 

Förslag till beslut 

1.  Till ledamot i Valnämnden utses: XX (MP). 

2. Till ersättare i Valnämnden utses: XX (MP) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 37 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 119 Val av ledamot och ersättare i 
Valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av en ledamot (MP) och en ersättare (MP) 

i Valnämnden. 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av en ledamot (MP) och en ersättare (MP) 

i Valnämnden. 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 44 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 66 Val av ledamot och ersättare i 
Valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

1. Val av ledamot (MP) i Valnämnden bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i Valnämnden bordläggs.  

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

1. Val av ledamot (MP). i valnämnden bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Valnämnden 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 35 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

 

 

§ 26  Val av ledamot och ersättare i 
valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

1. Val av ledamot (MP). i valnämnden utses bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs. 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1. Val av ledamot (MP). i valnämnden utses bordläggs. 

2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs.  

 

Beslutet skickas till: 

 Valnämnden 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 44 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 178 Val av ledamöter och ersättare i 
valnämnden 2019-2022 

 Dnr KS 18/0508 

Beslut 

1. Till ledamöter i valnämnden utses: 

Bengt Johansson (S) 

Kjell Borg (M) 

Johan Silversjö (SD) 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Gloria Cederlöf (V) 

Anna Thorburn (C) 

Anders Eklöf (L) 

Bordläggning (MP) 

2. Till ersättare i valnämnden utses: 

Mikki Lemne (S) 

Stanislav Lewalski (M) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Erik Karlsson (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Monica Nordebo (L) 

Bordläggning (MP) 

3. Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD). 

4. Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S). 

Sammanfattning 

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 

ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från 

och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag: 

1 Till ledamöter i valnämnden utses: 

Bengt Johansson (S) 

Kjell Borg (M) 

Johan Silversjö (SD) 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Gloria Cederlöf (V) 



 PROTOKOLLSUTDRAG 45 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Anna Thorburn (C) 

Anders Eklöf (L) 

Bordläggning (MP) 

2 Till ersättare i valnämnden utses: 

Mikki Lemne (S) 

Stanislav Lewalski (M) 

Helena Jönsson Lundgren (SD) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Erik Karlsson (V) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Monica Nordebo (L) 

Bordläggning (MP) 

3 Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD). 

4 Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar på att Bengt Johansson (S) utses till ordförande för 

valnämnden. 

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet Martin 

Normark (L) yrkar på valnämndens förslag om att utse Karl-Erik Lindholm 

(KD) till ordförande i valnämnden. 

Erik Karlsson (V) yrkar på Bengt Johansson (S) som ordförande i valnämnden. 

Klas Dürhagen (MP) yrkar på Bengt Johansson (S) som ordföranden 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i 

valnämnden i enlighet med valberedningens förslag. 

Ordföranden finner sen att det finns två förslag till beslut till ordförande i 

valnämnden, Karl-Erik Lindholm (KD) och Bengt Johansson (S). 

Ordföranden finner att sluten votering begärs. Efter omröstning finner 

ordföranden att Karl-Erik Lindholm (KD) utses till ordföranden för 

valnämnden. 

  



 PROTOKOLLSUTDRAG 46 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

Omröstningsresultat 

Under sluten votering lämnas följande röster: 

Karl-Erik Lindholm (KD) 19 röster, Bengt Johansson (S) 15 röster, 6 blanka 

röster. 

Beslutet skickas till: 

 Valnämnden 

 De valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-08 KS 19/0166  

Kommunfullmäktige 
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Val av begravningsförrättare efter Marianne 
Kjellberg (V)  

Förslag till beslut 

XX utses till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V). 

Sammanfattning 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 

bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 

välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 

förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 

arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 

utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Förtroendemannaregistret 

 Löneavdelningen 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 32 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-11-06 

 

 

§ 261 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 

bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 

välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 

förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 

arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 

utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

Förslag till beslut 

XX utses till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreteraren 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 63 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-10-09 

 

 

§ 226 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

 Sammanfattning 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 

bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 

välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 

förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 

arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 

utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

Förslag till beslut 

Till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) utses: XX.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 54 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 178 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 

bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 

välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 

förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 

arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 

utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

Förslag till beslut 

Till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) utses: XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Ärendet 

bordläggs. 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 44 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 126 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ny begravningsförrättare 

efter Marianne Kjellberg (V). 

Sammanfattning 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 

bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 

välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 

förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 

arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 

utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet om val av ny begravningsförrättare 

efter Marianne Kjellberg (V). 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 52 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 74 Val av begravningsförrättare efter 
Marianne Kjellberg (V)  

 Dnr KS 19/0166 

Beslut 

Val av ny begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) bordläggs.  

Sammanfattning 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

begravningsförrättare. 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 

bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 

välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 

förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 

arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 

utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ny begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Förtroendemannaregistret 

 Löneavdelningen 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator 
Upplands-Bro kommun 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-03-16 KS 19/0194  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 

Förslag till beslut 
XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD). 

Sammanfattning 
Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 
en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

 

 

 

Beslut sänds till 
• Den valde 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 
• Äldre- och omsorgsnämnden 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 33 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-11-06 

 

 

§ 262 Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019. 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena 

Lundgren (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Nämndsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 64 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-10-09 

 

 

§ 227 Val av ny ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

 Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019.  

Förslag till beslut 

Till ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden utses: XX (SD).  

 Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 47 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 171 Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2019. 

Förslag till beslut 

Till ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden utses: XX (SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 34 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 116 Val av ny ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger en ersättare (SD) efter Helena Lundgren i 

Äldre- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 februari 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger en ersättare (SD) efter Helena Lundgren i 

Äldre- och omsorgsnämnden. 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 56 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 78 Val av ny ersättare i äldre- och 
omsorgsnämnden efter Helena 
Lundgren (SD) 

 Dnr KS 19/0194 

Beslut 

Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 

bordläggs.  

Sammanfattning 

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) 

bordläggs.  

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Upplands-Bro kommun 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2019-10-17 KS 19/0562  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden 
efter Jan Westin (S) 

Förslag till beslut 

XX (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jan Westin (S).  

Sammanfattning 

Den 16 oktober 2019 begärde Jan Westin (S) att bli entledigad från sitt uppdrag 

som ersättare i Bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2019. 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Bygg- och miljönämnden 

 Nämndsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 21 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-11-06 

 

 

§ 250 Val av ny ersättare i Bygg- och 
miljönämnden efter Jan Westin (S) 

 Dnr KS 19/0562 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Den 16 oktober 2019 begärde Jan Westin (S) att bli entledigad från sitt uppdrag 

som ersättare i Bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse 

en ny ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2019. 

Förslag till beslut 

XX (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jan Westin (S).  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Bygg- och miljönämnden 

 Nämndsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-04-12 KS 19/0238  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens 
garage AB efter Andrea Andersson 

Förslag till beslut 

XX väljs som ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter Andrea 

Andersson. 

Sammanfattning 

Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör 

därför göras.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

 

 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valda 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 34 (35)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-11-06 

 

 

§ 263 Val av ersättare i styrelsen för 
Österhöjdens garage AB efter Andrea 
Andersson 

 Dnr KS 19/0238 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör 

därför göras.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

Förslag till beslut 

 XX väljs som ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter Andrea 

Andersson. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut:  

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till: 

 Den valda  

 Nämndsekreterare 

 Förtroendemannaregistret  

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 65 (70)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-10-09 

 

 

§ 228 Val av ersättare i styrelsen för 
Österhöjdens garage AB efter Andrea 
Andersson 

 Dnr KS 19/0238 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

 Sammanfattning 

Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör 

därför göras.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

Förslag till beslut 

Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB utses: XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 58 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 181 Val av ersättare i styrelsen för 
Österhöjdens garage AB efter Andrea 
Andersson 

 Dnr KS 19/0238 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning 

Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör 

därför göras.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

Förslag till beslut 

Till ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter Andrea Andersson 

utses: XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: Ärendet 

bordläggs. 

  



 PROTOKOLLSUTDRAG 49 (55)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-04-24 

 

 

§ 131 Val av ersättare i styrelsen för 
Österhöjdens garage AB efter Andrea 
Andersson 

 Dnr KS 19/0238 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens 

garage AB efter Andrea Andersson. 

Sammanfattning 

Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör 

därför göras.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019. 

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige bordlägger val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens 

garage AB efter Andrea Andersson. 

Beslutet skickas till: 

 Den valda 

 Kommunsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 
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