
 Kallelse/Underrättelse  

   1(2) 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige 2022-11-28 
 
 
Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Haganässkolans aula, klockan 
18:30. 
 
 
Monica Haider (S) Christoffer Mowide 
Ålderspresident Sekreterare 
 
 
Offentlighet 
Sammanträdet webbsänds. Information om webbsändningen finns på Älmhult 
kommuns webbplats. 
 
Efter kommunfullmäktiges sammanträde ska kommunfullmäktiges ledamöter 
förätta val av ombud till SKR:s kongress i mars 2023. Valet till ombud är inte en 
del av kommunfullmäktiges sammanträde men kommer ske i direkt anslutning 
till sammanträdets avslut. 
 
 
Ärenden  
 

Inledning 
1 Upprop  

 

2 Val av justerare  
 

3 Fastställande av dagordning  
 

4 Kalendarium  
 

Valärenden 
5 Val av kommunfullmäktiges ordförande 2022/212 

 

6 Val av kommunfullmäktiges förste vice 
ordförande 

2022/212 
 

7 Val av kommunfullmäktiges andre vice 
ordförande 

2022/212 
 

8 Val av kommunstyrelse 2022/190 
 

Beslutsärenden 
9 Sammanträdestider för 2023 2022/183 
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 Kallelse/Underrättelse  
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10 Delårsrapport augusti 2022 - Elmen AB 2022/197 
 

11 Antagande av Miljö- och byggnämndens taxa för 
verksamhet enligt plan- och bygglagen 

2022/207 
 

12 Antagande av Taxa för geodata-, kart- och 
mätningsverksamhet 

2022/170 
 

13 Revidering av Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

2022/206 
 

14 Revidering av Taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobakfria 
nikotinprodukter elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare”, ”Taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen”, ”Taxa för offentlig kontroll av 
animaliska biprodukter 

2022/211 
 

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionsnedsatta, kvartal 2 2022 

2022/133 
 

16 Fastställande av skattesats för år 2023 2022/114 
 

Interpellationer, nya motioner och enkla frågor 
17 Interpellation ställd till tekniska nämndens 

ordförande Roland Johansson (M) gällande 
tillbyggnationen av Linnéskolan från Stefan 
Jönsson (S) 

2022/236 
 

18 Enkla frågor  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 184 Sammanträdestider för 2023 
Ärendenummer KS 2022/183 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till 

sammanträdestider för kommunfullmäktige. 
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till sammanträdestider för 

kommunstyrelsen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Kommunstyrelsen punkt 2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) och kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU) föreslås sammanträda följande dagar 2023: 

KSAU tisdagar kl. 
08:30 

KS tisdagar kl. 08:30 KF måndagar kl. 
18:30 

13 december 2022 17 januari  30 januari 
31 januari 14 februari 27 februari 
28 februari 14 mars 27 mars 
28 mars 11 april 24 april 
2 maj 16 maj 29 maj 
23 maj 7 juni* 19 juni 
20 juni 15 augusti 28 augusti 
29 augusti 12 september 25 september 
3 oktober 17 oktober 30 oktober 
18 oktober* (budget) 
1 november* 

31 oktober (budget) 
14 november 

27 november 

21 november 5 december 18 december 
12 december 16 januari 2024 29 januari 2024 

*Sammanträdet är på en onsdag 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-11, § 128 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-28 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samtliga nämnder 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 128 Sammanträdestider för 2023 
Ärendenummer KS 2022/183 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:  
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till 

sammanträdestider för kommunfullmäktige. 
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till sammanträdestider för 

kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del  
3. Godkänna förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Kommunstyrelsen punkt 2 
Kommunstyrelsens arbetsutskott punkt 3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) och kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU) föreslås sammanträda följande dagar 2023: 

KSAU tisdagar kl. 
08:30 

KS tisdagar kl. 08:30 KF måndagar kl. 
18:30 

13 december 2022 17 januari  30 januari 
31 januari 14 februari 27 februari 
28 februari 14 mars 27 mars 
28 mars 11 april 24 april 
2 maj 16 maj 29 maj 
23 maj 7 juni* 19 juni 
20 juni 15 augusti 28 augusti 
29 augusti 12 september 25 september 
3 oktober 17 oktober 30 oktober 
18 oktober* (budget) 
1 november* 

31 oktober (budget) 
14 november 

27 november 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

21 november 5 december 18 december 
12 december 16 januari 2024 29 januari 2024 

*Sammanträdet är på en onsdag 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-28 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samtliga nämnder 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-28  1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om sammanträdestider för 2023
  
Ärendenummer KS 2022/183 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) och kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU) föreslås sammanträda följande dagar 2023: 
 

KSAU tisdagar kl. 08:30 KS tisdagar kl. 08:30 KF måndagar kl. 18:30 
13 december 2022 17 januari  30 januari 
31 januari 14 februari 27 februari 
28 februari 14 mars 27 mars 
28 mars 11 april 24 april 
2 maj 16 maj 29 maj 
23 maj 7 juni* 19 juni 
20 juni 15 augusti 28 augusti 
29 augusti 12 september 25 september 
3 oktober 17 oktober 30 oktober 
18 oktober* (budget) 
1 november* 

31 oktober (budget) 
14 november 

27 november 

21 november 5 december 18 december 
12 december 16 januari 2024 29 januari 2024 

 
*Sammanträdet är på en onsdag 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
Kommunstyrelsen punkt 2 
Kommunstyrelsens arbetsutskott punkt 3 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-28 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:  
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till 

sammanträdestider för kommunfullmäktige. 
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till sammanträdestider för 

kommunstyrelsen. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-28  2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del:  
3. Godkänna förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 
 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samtliga nämnder 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 186 Delårsrapport augusti 2022 - Elmen AB 
Ärendenummer KS 2022/197 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera informationen till 

protokollet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elmen AB prognosticerar ett positivt resultat för år 2022, vilket kommer av att 
bolagets intäkter ökar i större omfattning än bolagets kostnader. De ökade 
intäkterna förklaras av att det under året beslutats införa en serviceavgift, som 
debiteras dotterbolagen, om 80 tkr samt att utdelning från Älmhultsbostäder AB 
förväntas öka med cirka 240 tkr med anledning av den ökade statslåneräntan. De 
finansiella kostnaderna förväntas öka under året med cirka 90 tkr vilket härleds 
till de ökade räntenivåerna 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-11, § 130 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 

• Delårsrapport augusti 2022 Elmen AB, daterad 2022-08-31 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Elmen AB 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 130 Delårsrapport augusti 2022 - Elmen AB 
Ärendenummer KS 2022/197 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera informationen till 

protokollet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elmen AB prognosticerar ett positivt resultat för år 2022, vilket kommer av att 
bolagets intäkter ökar i större omfattning än bolagets kostnader. De ökade 
intäkterna förklaras av att det under året beslutats införa en serviceavgift, som 
debiteras dotterbolagen, om 80 tkr samt att utdelning från Älmhultsbostäder AB 
förväntas öka med cirka 240 tkr med anledning av den ökade statslåneräntan. De 
finansiella kostnaderna förväntas öka under året med cirka 90 tkr vilket härleds 
till de ökade räntenivåerna 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 

• Delårsrapport augusti 2022 Elmen AB, daterad 2022-08-31 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Elmen AB 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-05  1(1) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om Delårsrapport augusti 2022 
Elmen AB  
Ärendenummer KS 2022/197 
 
Sammanfattning av ärendet 
Elmen AB prognosticerar ett positivt resultat för år 2022, vilket kommer av att 
bolagets intäkter ökar i större omfattning än bolagets kostnader. De ökade 
intäkterna förklaras av att det under året beslutats införa en serviceavgift, som 
debiteras dotterbolagen, om 80 tkr samt att utdelning från Älmhultsbostäder AB 
förväntas öka med cirka 240 tkr med anledning av den ökade statslåneräntan. De 
finansiella kostnaderna förväntas öka under året med cirka 90 tkr vilket härleds 
till de ökade räntenivåerna 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 

• Delårsrapport augusti 2022 Elmen AB, daterad 2022-08-31 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera informationen till 

protokollet. 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Elmen AB 
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 2022-08-31  1(4) 

 

 

  
 

 

 
 
  
 
  

Delårsrapport augusti 2022 
 

Elmen AB 
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 Delårsrapport augusti  

 2022-08-31  2(4) 

 

 

 

Innehåll 
1. Verksamhet .....................................................................................................3 

1.1 Periodens väsentliga händelser .....................................................................3 

1.2 Förväntad utveckling ....................................................................................3 

2. Årsprognos med bolagets driftresultat ............................................................3 
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 Delårsrapport augusti  

 2022-08-31  3(4) 

 

 

1. Verksamhet 
1.1 Periodens väsentliga händelser 
Elmen AB införde en ny dialogmodell för möten med dotterbolagen under 2021. Under perioden 
januari-augusti 2022 har Elmen haft fyra sammanträden. Dialog med VD och presidier kring 
aktuella frågor har förts vid två tillfällen. 
Elmen AB har upprättat en strategisk plan för dotterbolagen som kommunfullmäktige tog beslut 
om i samband med budget 2022 – 2024. Den strategiska planen ska utgöra grund för mål och 
ägardirektiv till respektive dotterbolag. Vid behov ska Elmen AB föreslå justering av 
ägardirektiven och ett arbete är påbörjat. 
Under våren beslöts att införa en årlig serviceavgift, som tas ut från dotterbolagen 
Älmhultsbostäder AB och ElmNet AB.  
 

1.2 Förväntad utveckling 
Under 2022 ska en översyn av bolagsordning och ägardirektiv genomföras med syfte att 
säkerställa en ändamålsenlig kommunkoncern som arbetar mot Älmhults kommuns vision och 
fastställda mål.  
En översyn av bolagsordning och ägardirektiv ska genomföras under 2023 och eventuella 
förändringar sker därefter.  
En utvärdering ska ske under år 2024 av genomförda förändringar och arbetsprocessen för att 
säkerställa att ändamålsenlig koncernnytta har uppnåtts. 
 

2. Årsprognos med bolagets driftresultat 
Elmen AB prognosticerar ett positivt resultat för år 2022, vilket kommer av att bolagets intäkter 
ökar i större omfattning än bolagets kostnader. De ökade intäkterna förklaras av att det under året 
beslutats införa en serviceavgift, som debiteras dotterbolagen, om 80 tkr samt att utdelning från 
Älmhultsbostäder AB förväntas öka med cirka 240 tkr med anledning av den ökade 
statslåneräntan. De finansiella kostnaderna förväntas öka under året med cirka 90 tkr vilket härleds 
till de ökade räntenivåerna. 
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 Delårsrapport augusti  

 2022-08-31  4(4) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Resultaträkning (tkr)

Utfall 
220831

Utfall 
2108831

Budget 
2022

Prognos 
2022

Budget-
avvikelse

Bokslut 
2021

Intäkter 80 0 0 80 80 0
Verksamhetskostnader 0 0 0 0 0
Bruttoresultat 80 0 0 80 80 0
Övriga kostnader -141 -113 -150 -148 2 -162
Avskrivningar 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat -61 -113 -150 -68 82 -162

Resultat från andelar koncernföretag 0 0 250 488 238 255
Finansiella kostnader -135 -87 -150 -240 -90 -152
Resultat efter finansiella poster -196 -200 -50 180 230 -59

Årets resultat -196 -200 -50 180 230 -59

Delår Helår

Balansräkning (tkr)
220831 211231

Imateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar
 - Maskiner och inventarier
 - Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
 - varav bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar
-Förråd/lager
-Fordringar
-Kassa och bank
-Övriga omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR 0 0

Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skuler
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 0 0

Delår
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 187 Antagande av Miljö- och byggnämndens taxa 
för verksamhet enligt plan- och bygglagen 
Ärendenummer KS 2022/207 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar ny taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för 

verksamhet inom plan- och bygglagen” och att denna träder i kraft 1 januari 
2023 samt ersätter tabell 1-11, 13-17 och 23 i Plan- och bygglovstaxa 2011 
inklusive kart- och mättaxa antagen av kommunfullmäktige 2021-11-22, § 
192. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog 2014 fram en ny modell för 
konstruktion av plan- och bygglagstaxa som senast reviderades 2021.  
Älmhults kommuns gällande taxa för verksamhet enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) ”Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa” antogs av 
kommunfullmäktige 2011 och reviderades senast 2020. Förslaget till ny taxa 
bedöms bättre uppfylla de krav som ställs i PBL samt självkostnadsprincipen 
och likställighetsprincipen i kommunallag (2017:725). Med bakgrund av detta 
har förvaltningen, utifrån SKRs senaste modell, tagit fram ett nytt förlag till taxa 
med namnet ”Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- och 
bygglagen”. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-08-22, § 74 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Förslag på taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- 
och bygglagen” 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Taxetabeller och tidsuppskattning 

• Jämförelse mellan nuvarande taxa och föreslagen taxa för de 20 mest 
förekommande ärendetyperna 

• Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-17  1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om förslag på Miljö- och 
byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- 
och bygglagen  
Ärendenummer KS 2022/207 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog 2014 fram en ny modell för 
konstruktion av plan- och bygglagstaxa som senast reviderades 2021.  
Älmhults kommuns gällande taxa för verksamhet enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) ”Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa” antogs av 
kommunfullmäktige 2011 och reviderades senast 2020. Förslaget till ny taxa 
bedöms bättre uppfylla de krav som ställs i PBL samt självkostnadsprincipen 
och likställighetsprincipen i kommunallag (2017:725). Med bakgrund av detta 
har förvaltningen, utifrån SKRs senaste modell, tagit fram ett nytt förlag till taxa 
med namnet ”Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- och 
bygglagen”. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-08-22, § 74 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Förslag på taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- 
och bygglagen” 

• Taxetabeller och tidsuppskattning 

• Jämförelse mellan nuvarande taxa och föreslagen taxa för de 20 mest 
förekommande ärendetyperna 

• Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar ny taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för 

verksamhet inom plan- och bygglagen” och att denna träder i kraft 1 januari 
2023 samt ersätter tabell 1-11, 13-17 och 23 i Plan- och bygglovstaxa 2011 
inklusive kart- och mättaxa antagen av kommunfullmäktige 2021-11-22, § 
192. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-17  2(2) 

 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
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Miljö- och Byggförvaltning 
Ellen Karlsson   
ellen.karlsson2@almhult.se 
 

Miljö- och byggnämnden 
 

Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet 
enligt plan- och bygglagen  
Ärendenummer MOB 2022/22 och MOB 2022/33 
Ärendenummer EDP m-2021-1032  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog 2014 fram en ny modell för 
konstruktion av plan- och bygglagstaxa som senast reviderades 2021. Miljö- och 
byggförvaltningen har tagit fram ett förslag på ny taxa gällande miljö- och 
byggnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen som är baserad på SKR:s 
modell för konstruktion av plan-och bygglagstaxa. Förslaget till ny taxa är mer 
rättvist, lättförståeligt och enklare att hantera än gällande taxa från 2011.  
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Förslag på taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- 
och bygglagen” 

• Taxetabeller och tidsuppskattning 

• Jämförelse mellan nuvarande taxa och föreslagen taxa för de 20 mest 
förekommande ärendetyperna 

 
Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog 2014 fram en ny modell för 
konstruktion av plan- och bygglagstaxa som senast reviderades 2021. Den nya 
modellen för konstruktion av taxa grundar sig på vad som står i plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL gällande byggnadsnämnders avgifter. Modellen är 
alltså baserad på vilka typer av beslut, besked och andra tjänster enligt 12 kap. 8 
och 9 §§ PBL som en byggnadsnämnd får ta betalt för och lägger även stor vikt 
vid att en avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den 
typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. 
Föregående modell för konstruktion av PBL-taxa togs fram av SKR 2011 och 
infördes i kommunerna p.g.a. en lagändring. SKR bedömde att denna modell 
innehöll flera svårigheter och därför togs det fram en ny modell. Skillnader 
mellan dessa modeller är att den från 2014 tydligare redogör för hur 
taxeunderlaget ska användas och hur kommuner ska jobba med underlaget. Den 

23



 Tjänsteskrivelse   

 2022-08-10  2(3) 

 

 

nya modellen gör det även enklare att svara på frågor om hur mycket en viss typ 
av åtgärd kostar utan att det krävs en beräkning. Syftet med den nya 
taxemodellen är att skapa ett tydligt upplägg för beslutsfattare, sökande och 
förvaltning, en tydlig koppling till PBL, en tydlig koppling till kommunens 
handläggning och arbetsinsats, ett tydligt upplägg för hur kommunen ska göra 
taxan till sin egen samt att det inte ska behöva göras en beräkning i det enskilda 
fallet. 
Älmhults kommuns gällande taxa för verksamhet enligt PBL ”Plan- och 
bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa” antogs av kommunfullmäktige 
2011 och reviderades senast 2020. Nuvarande taxa bygger inte på nedlagd 
arbetsinsats och kostnader utan är istället baserad på en åtgärds area oavsett 
vilken typ av arbetsinsats som krävs. Förslaget till ny taxa bedöms bättre 
uppfylla de krav som ställs i PBL samt självkostnadsprincipen och 
likställighetsprincipen i kommunallag (2017:725). Med bakgrund av detta har 
förvaltningen, utifrån SKRs senaste modell, tagit fram ett nytt förlag till taxa 
med namnet ”Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- och 
bygglagen”. 
Taxan ska tillämpas för miljö- och byggnämndens handläggning av ärenden etc. 
enligt PBL i den utsträckning som rör beslut om lov, förhandsbesked, 
villkorsbesked, startbesked, ingripandebesked och slutbesked, tekniska samråd, 
slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen, 
framställning av arkivbeständiga handlingar, expediering och kungörelse enligt 9 
kap. 41-41 b §§ PBL och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Denna 
taxa ska ersätta tabell 1-11, 13-17 och 23 i Plan- och bygglovstaxa 2011 
inklusive kart- och mättaxa antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 
med efterföljande revideringar. 
Den nya taxan innehåller inte miljö- och byggnämndens verksamhet för geodata, 
kartor och mätning och inte heller kommunens arbete med detaljplaner och 
områdesbestämmelser inklusive planbesked. 
Miljö- och byggförvaltningen anser att förslaget till ny taxa kommer ge ökad 
service för kommunens medlemmar då den är enklare att förstå än gällande taxa 
och den ger byggnadsinspektörer möjlighet att enklare svara på frågor om 
kostnader. Förslaget till ny taxa uppfyller bättre kraven på likställighet och 
självkostnad då avgifterna räknats fram genom att en framtagen 
handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en 
genomsnittlig tidsåtgång för varje ärendetyp. Den nya taxan kommer även vara 
enklare att tillämpa då taxan innehåller uppgifter om hur varje ärendetyp och 
tjänst ska debiteras vilket saknas i nu gällande taxa. 
Taxan ska antas av kommunfullmäktige och börja gälla 1 januari 2023. 
 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
1. Antar ny taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet inom plan- 

och bygglagen” och att denna träder i kraft 1 januari 2023 samt ersätter tabell 
1-11, 13-17 och 23 i Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och 
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mättaxa antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 med efterföljande 
revideringar. 

 
 
Ellen Karlsson Ingegerd Andersson 
Byggnadsinspektör Miljö- och byggchef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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1. Inledning 
Denna taxa gäller för Älmhults kommuns miljö- och byggnämnds verksamhet 
enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och är beslutad med stöd av 12 kap. 
8-11 §§ PBL. 
Taxan innehåller nedan angivna taxebestämmelser och tillhörande taxetabeller. 
  
Avgifter för kartor och mätning etc. regleras separat i miljö- och byggnämndens 
taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet.  
En separat taxa gäller för kommunens arbete med detaljplaner och 
områdesbestämmelser inklusive planbesked. 
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2. Regler om kommunala avgifter 
 

2.1 Kommunallagen (KL) 
Enligt 2 kap. 5 § KL har kommuner ratt att ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är 
skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag 
eller annan författning. 
Ovanstående ger kommuner rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter 
inom hela den sektor som regleras i KL. Det enda kravet är att kommunen 
tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. 
 

2.2 Plan- och bygglagen (PBL) 
Enligt denna taxa utgår avgift för:  
1. förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 

ingripandebesked, 
2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd, 
4. slutsamråd, 
5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
Bestämmelser om avgiftsreducering finns i 12 kap. 8 a § PBL.  
Enligt 12 kap. 11 § PBL ska en avgift enligt 12 kap. 8 eller 9 § betalas av den 
som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller 
handläggningen avser. Avgiften får tas ut i förskott. 
 

2.3 Självkostnadsprincipen 
Kommuner inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de 
tjänster eller nyttigheter som kommunerna tillhandahåller. Detta kallas 
självkostnadsprincipen vilken regleras i 2 kap. 6 § KL och även i 12 kap. 10 § 
PBL. Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en 
verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för 
tillämpningen av självkostnadsprincipen. Vid beräkning av självkostnaderna får 
alla relevanta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på 
kostnader är personalkostnader, material, utrustning och lokalkostnader. 
Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och 
administrationskostnader får räknas med. 
 

2.4 Likställighetsprincipen 
Enligt 2 kap. 3 § KL ska kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte 
finns sakliga skäl för något annat. Detta kallas likställighetsprincipen. Vid 
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fördelning av avgifter innebär principen att lika avgift ska utgå för lika 
prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska 
betala samma avgifter. 
 

2.5 Retroaktivitetsförbudet 
Enligt 2 kap. 4 § KL 4 § får kommuner inte fatta beslut med tillbakaverkande 
kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns 
synnerliga skäl för det. Detta innebär att Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut 
om en specifik taxa och när den ska börja tillämpas innan avgifterna tas ut i det 
enskilda ärendet. Det är otillåtet att ge avgiftsbestämmelser retroaktiv verkan 
förutom i vissa undantagsfall.  
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3. Taxebestämmelser 
 

3.1 Avgift enligt tabell 
Avgiften för handläggningen av ett ärende avseende en viss ärendetyp framgår 
av respektive taxetabell. Med ärendetyp avses typ av besked, beslut, 
handläggning eller serviceåtgärd. Avgifterna har räknats fram genom att en 
framtagen handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats 
med en genomsnittlig tidsåtgång för varje ärendetyp. 
 

3.2 Mervärdesskatt 
Samtliga avgifter i tabellerna är angivna exklusive mervärdesskatt.  
Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med myndighetsutövning. 
 

3.3 Handläggningskostnad per timme 
Handläggningskostnaden per timme är 1094 kronor (i 2022 års nivå) för ärenden 
avseende taxetabell A1-A19.   
 

3.4 Tillämplig taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer till miljö- och 
byggnämnden i Älmhults kommun. 
Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har 
byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en 
lägre avgift för den sökande. 
 

3.5 Komplementbyggnader och anmälningspliktiga 
åtgärder vid nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus 
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus samt fritidshus i enlighet med tabell 
A1 räknas tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, 
om allt ingår i samma ansökan.  
Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder enligt tabell A8 om de 
ingår i samma ansökan som nybyggnationen av bostadshuset. 
 

3.6 Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär 
Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär tas samma avgift ut som för ett permanent bygglov för 
motsvarande ärendetyp. 
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3.7 Fler lov- och/eller anmälningspliktiga åtgärder i 
samma ärende 
Vid flera åtgärder i samma ärende debiteras den dyraste med 100 procent. 
Resterande åtgärder timdebiteras, dock inte mer än den avgift som åtgärden 
kostar enligt tillämplig tabell. Detta gäller för tabellerna A2-A10 samt 
ärendetyper A 1.13-A1.51 om inget annat anges. 
 

3.8 Extra tekniskt samråd, startbesked med mera 
I samtliga ärenden där det inte ingår tekniskt samråd, eller där det finns 
önskemål om extra arbetsplatsbesök m.m. kan tillval göras enligt tabell 14. 
Motsvarande tilläggsdebitering enligt tabell 14 gäller också om ytterligare 
arbetsplatsbesök m.m. blir aktuella med anledning av förhållanden som beror på 
sökanden.   
Om slutlig avgift för bygglov, startbesked eller genomförandeskede avviker från 
förskottsbetalad avgift kommer tilläggsdebitering att ske. 
 

3.9 Timdebitering 
För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges 
”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall genom att 
tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens 
nedlagda tid för handläggning av ärendet. 
Timdebitering sker för varje påbörjad kvart (0,25 timme) handläggningstid. I 
handläggningstiden ingår den tid som varje tjänsteperson som varit inblandad i 
ärendets handläggning lagt ner från ärendets ankomst till myndigheten till 
arkivering av ärendet.  
Extra kostnadskrävande åtgärder debiteras enligt tabell A 16. Exempel på sådana 
kostnader kan vara avgifter för externa utredningar, kungörelser i lokala 
tidningar m.m. 

 
3.10 Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 
Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell A1-A19 utgår 
avgift grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 
Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per 
timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 
 

3.11 Avgift vid avslag, vägrat startbesked, avskrivning och 
avvisning  
Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, startbesked för 
anmälningspliktiga åtgärder vägras och om ansökan eller anmälan avskrivs eller 
avvisas.  
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Om en ansökan avslås, startbesked för anmälningspliktiga åtgärder vägras eller 
om ansökan eller anmälan avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de 
handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt 
vidtagits i ärendet.  
 

3.12 Ändring av taxan 
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 
 

3.13 Indexjustering  
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge 
och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år 
taxan börjar gälla.  
Avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) i denna taxa justeras för varje 
kalenderår (avgiftsår) med den procentsats för PKV som publiceras på SKR:s 
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 
 

3.14 Betalningsskyldighet och betalning av avgift  
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har 
gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, 
när denne tillställts byggnadsnämndens beslut.  
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Älmhults kommun. Betalning 
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
Avgift får tas ut i förskott. 
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta 
enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 
 

3.15 Återbetalning av avgift  
Avgift tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om 
denna handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för 
åtgärder som byggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de 
handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i 
ärendet.  
Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. 
 

3.16 Överklagande av beslut i enskilda fall 
Miljö- och byggnämndens beslut om debitering kan överklagas genom 
förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska lämna överklagan till miljö- och 
byggnämnden enligt besvärshänvisning. Miljö- och byggnämnden prövar om 
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överklagandet gjorts i rätt tid. Härefter överlämnas handlingarna till 
överprövande myndighet, som har att pröva överklagandet. 
 

3.17 Ikraftträdande 
Denna taxa ska tillämpas från och med 1 januari 2023. 
Avgifter i ärenden och för uppdrag som kommit in före det att denna taxa träder 
i kraft tas ut enligt den tidigare gällande taxan (antagen av kommunfullmäktige 
den 27 juni 2011, § 86). 
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4. Definitioner i taxetabeller 
Med PBL avses plan- och bygglagen (2010:900). 
Med PBF avses plan- och byggförordningen (2011:338) 
En ärendetyp som är planenlig avser en åtgärd som överensstämmer med 
gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser eller sådana äldre planer 
som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan. 
En ärendetyp som avviker från detaljplan avser en åtgärd som innebär en 
avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser eller en äldre 
plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
En ärendetyp med positivt förhandsbesked avser en åtgärd som överensstämmer 
med givet förhandsbesked vars giltighetstid på två inte har löpt ut. 
En ärendetyp utanför planlagt område avser en åtgärd som ligger utanför område 
med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana äldre planer som ska 
jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av 
ett tidigare givet förhandsbesked. 
Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 
kap. 4 § PBL. 
Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används 
mätregler enligt Svensk Standard, SS 21054:2020, Area och volym för 
byggnader – Terminologi och mätning. 
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5. Taxetabeller 
Miljö- och byggnämndens bygglovstaxa utgår från Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) standardiserade modell för bygglovtaxa. 
Beslutad taxa framgår av bifogade taxetabeller. 
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 Bygglovstaxa  

 [Datum]  13(18) 

 

 

 
Tabell A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
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 Bygglovstaxa  

 [Datum]  14(18) 

 

 

 
Tabell A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader 
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 Bygglovstaxa  

 [Datum]  15(18) 

 

 

 
Tabell A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 
 

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

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

 
Tabell A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 
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 Bygglovstaxa  

 [Datum]  16(18) 

 

 

 
Tabell A 7Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 
 

 
Tabell A 8 Anmälningspliktiga åtgärder 
 

 
Tabell A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 
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 Bygglovstaxa  

 [Datum]  17(18) 

 

 

 
Tabell A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 
 

 
Tabell A 11 Förhandsbesked 

 
Tabell A 12 Villkorsbesked 
 

 
Tabell A 13 Ingripandebesked 
 

 
Tabell A 14 Extra beslut, besök eller samråd 
 

 
Tabell A 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

 

 
Tabell A 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 
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 Bygglovstaxa  

 [Datum]  18(18) 

 

 

 
Tabell A 17 Avslag 

 

 
Tabell A 18 Avskrivning 
 

 
Tabell A 19 Avvisning 
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Jämförelse mellan nuvarande taxa och föreslagen taxa för de 20 mest förekommande ärendetyperna

A(Kod) antal 2021 lägst 2021 högst 2021 ny taxa (2021) skillnad mot lägst skillnad mot högst % mot lägst % mot högst

1.2 6 25 475,52 kr 47 508,61 kr 26 700,00 kr 1 224,48 kr -20 808,61 kr 4,81% -43,80%

1.33 6 4 226,88 kr 6 702,08 kr 5 340,00 kr 1 113,12 kr -1 362,08 kr 26,33% -20,32%

1.47 10 2 018,24 kr 3 274,88 kr 6 408,00 kr 4 389,76 kr 3 133,12 kr 217,50% 95,67%

1.49 11 2 018,24 kr 2 018,24 kr 4 272,00 kr 2 253,76 kr 2 253,76 kr 111,67% 111,67%

10.1 14 1 068,00 kr 6 854,40 kr 6 408,00 kr 5 340,00 kr -446,40 kr 500,00% -6,51%

11.2 9 3 998,40 kr 7 351,20 kr 12 816,00 kr 8 817,60 kr 5 464,80 kr 220,53% 74,34%

14.4 8 1 068,00 kr 8 382,88 kr timdebitering timdebitering timdebitering timdebitering timdebitering

14.6 7 685,44 kr 1 789,76 kr 2 136,00 kr 1 450,56 kr 346,24 kr 211,62% 19,35%

2.41 11 3 617,60 kr 7 920,64 kr 5 340,00 kr 1 722,40 kr -2 580,64 kr 47,61% -32,58%

2.47 7 3 274,88 kr 3 274,88 kr 8 544,00 kr 5 269,12 kr 5 269,12 kr 160,90% 160,90%

2.55 6 1 258,40 kr 10 433,92 kr 5 874,00 kr 4 615,60 kr -4 559,92 kr 366,78% -43,70%

3.1 9 2 475,20 kr 2 475,20 kr 5 874,00 kr 3 398,80 kr 3 398,80 kr 137,31% 137,31%

4.2 8 3 846,08 kr 5 140,80 kr timdebitering timdebitering timdebitering timdebitering timdebitering

5.17 20 3 503,36 kr 6 816,32 kr 8 010,00 kr 4 506,64 kr 1 193,68 kr 128,64% 17,51%

5.4 22 2 246,72 kr 6 130,88 kr 6 942,00 kr 4 695,28 kr 811,12 kr 208,98% 13,23%

5.5 13 3 602,37 kr 7 593,15 kr 8 010,00 kr 4 407,63 kr 416,85 kr 122,35% 5,49%

8.9 39 1 142,40 kr 2 284,80 kr 4 806,00 kr 3 663,60 kr 2 521,20 kr 320,69% 110,35%

8.21 16 1 713,60 kr 8 187,20 kr 6 408,00 kr 4 694,40 kr -1 779,20 kr 273,95% -21,73%

8.27 7 1 448,80 kr 4 230,40 kr 6 408,00 kr 4 959,20 kr 2 177,60 kr 342,30% 51,48%

9.2 6 4 462,40 kr 8 945,20 kr 10 146,00 kr 5 683,60 kr 1 200,80 kr 127,37% 13,42%

Vi har jämfört de 20 ärendetyper som var vanligast år 2021. För att jämförelsen med de avgifter som då togs ut ska bli korrekt så har vi använt 2021 års timavgift 

för avgiften för den nya taxan. 
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Kommunnamn Älmhults kommun
Datum 2022-06-10
Upprättad av Miljö- och byggnämnden

Handläggningskostnad
per timme för lov,
anmälan mm 1 094 kr
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Tabell nr Rubrik Länk till
taxetabell

Länk till
tidsuppskattning

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader → →
A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader → →
A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar → →
A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 → →
A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) → →
A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov → →
A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär → →
A 8 Anmälningspliktiga åtgärder → →
A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder → →

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov → →
A 11 Förhandsbesked → →
A 12 Villkorsbesked → →
A 13 Ingripandebesked → →
A 14 Extra beslut, besök eller samråd → →
A 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) → →
A 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder → →
A 17 Avslag → →
A 18 Avskrivning → →
A 19 Avvisning → →
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A Taxetabeller för lov, anmälan mm
A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp Avgift Bygglov Avgift Genomförande Total avgift

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I ärendetypen ingår
även tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i

samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

Planenligt 7 658 kr 17 504 kr 25 162 kr
A 1.2 Avviker från detaljplan 9 846 kr 17 504 kr 27 350 kr
A 1.3 Med positivt förhandsbesked 9 846 kr 17 504 kr 27 350 kr

A 1.4 Utanför planlagt område 12 034 kr 17 504 kr 29 538 kr

A 1.5 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder. I
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga

komplementbyggnader samt andra bygglovpliktiga och
anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma ansökan som

nybyggnaden av bostadshuset.

Planenligt 7 658 kr 15 863 kr 23 521 kr
A 1.6 Avviker från detaljplan 9 846 kr 15 863 kr 25 709 kr
A 1.7 Med positivt förhandsbesked 9 846 kr 15 863 kr 25 709 kr
A 1.8 Utanför planlagt område 12 034 kr 15 863 kr 27 897 kr
A 1.9 Nybyggnad av enkelt fritidshus med tekniskt samråd (runt 50

kvadratmeter med enkelt kök, mindre badrum och sovalkov/loft)
Planenligt 5 470 kr 10 393 kr 15 863 kr

A 1.10 Avviker från detaljplan 6 564 kr 10 393 kr 16 957 kr
A 1.11 Med positivt förhandsbesked 6 564 kr 10 393 kr 16 957 kr
A 1.12 Utanför planlagt område 8 752 kr 10 393 kr 19 145 kr
A 1.13 Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd

(större uppvärmda komplementbyggnader med exempelvis VA-
installationer och liknande)

Planenligt 5 470 kr 10 393 kr 15 863 kr
A 1.14 Avviker från detaljplan 6 564 kr 10 393 kr 16 957 kr
A 1.15 Med positivt förhandsbesked 5 470 kr 10 393 kr 15 863 kr
A 1.16 Utanför planlagt område 5 470 kr 10 393 kr 15 863 kr
A 1.17 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

(mindre garage, förråd eller liknande komplementbyggnad samt
carport)

Planenligt 5 470 kr 2 735 kr 8 205 kr
A 1.18 Avviker från detaljplan 6 564 kr 2 735 kr 9 299 kr
A 1.19 Med positivt förhandsbesked 5 470 kr 2 735 kr 8 205 kr
A 1.20 Utanför planlagt område 5 470 kr 2 735 kr 8 205 kr
A 1.21 Nybyggnad av enkel komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

(enkla konstruktioner som skärmtak, växthus o.s.v.)
Planenligt 3 829 kr 1 641 kr 5 470 kr

A 1.22 Avviker från detaljplan 4 923 kr 1 641 kr 6 564 kr
A 1.23 Med positivt förhandsbesked 3 829 kr 1 641 kr 5 470 kr
A 1.24 Utanför planlagt område 3 829 kr 1 641 kr 5 470 kr
A 1.25 Tillbyggnad, med tekniskt samråd (större tillbyggnad som kräver

kontrollansvarig, ingrepp i bärande konstruktion, VA-
installationer, ingrepp i yttervägg o.s.v.)

Planenligt 6 564 kr 10 393 kr 16 957 kr
A 1.26 Avviker från detaljplan 7 658 kr 10 393 kr 18 051 kr
A 1.27 Med positivt förhandsbesked 7 658 kr 10 393 kr 18 051 kr
A 1.28 Utanför planlagt område 7 658 kr 10 393 kr 18 051 kr
A 1.29 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd (tillbyggnad som inte kräver

kontrollansvarig, enklare ingrepp i yttervägg och bärande
konstruktion)

Planenligt 5 470 kr 2 735 kr 8 205 kr
A 1.30 Avviker från detaljplan 6 564 kr 2 735 kr 9 299 kr
A 1.31 Med positivt förhandsbesked 5 470 kr 2 735 kr 8 205 kr
A 1.32 Utanför planlagt område 5 470 kr 2 735 kr 8 205 kr
A 1.33 Enkel tillbyggnad, utan tekniskt samråd (skärmtak, inglasat

uterum, enklare konstruktioner)
Planenligt 3 829 kr 1 641 kr 5 470 kr

A 1.34 Avviker från detaljplan 4 923 kr 1 641 kr 6 564 kr
A 1.35 Med positivt förhandsbesked 3 829 kr 1 641 kr 5 470 kr
A 1.36 Utanför planlagt område 3 829 kr 1 641 kr 5 470 kr
A 1.37 Ändrad användning, med tekniskt samråd (Ombyggnad/Ändrad

användning av hel eller del av bostad till annat ändamål, ex.
bostad till kontor, frisör m.m.)

Planenligt 5 470 kr 10 393 kr 15 863 kr
A 1.38 Avviker från detaljplan 6 564 kr 10 393 kr 16 957 kr
A 1.39 Med positivt förhandsbesked 6 564 kr 10 393 kr 16 957 kr
A 1.40 Utanför planlagt område 8 752 kr 10 393 kr 19 145 kr
A 1.41 Ändrad användning, utan tekniskt samråd (Ändrad användning

utan ombyggnad  av hel eller del av bostad till annat ändamål,
ex. bostad till kontor, frisör m.m.)

Planenligt 4 376 kr 2 188 kr 6 564 kr
A 1.42 Avviker från detaljplan 5 470 kr 2 188 kr 7 658 kr
A 1.43 Med positivt förhandsbesked 5 470 kr 2 188 kr 7 658 kr
A 1.44 Utanför planlagt område 6 564 kr 2 188 kr 8 752 kr
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A 1.45 Större utvändig ändring med tekniskt samråd (t.ex. större yttre
ändring som påverkar den bärande konstruktionen som stora

takkupor, förändring av takutformning/taklutning m.m.)

Planenligt 4 376 kr 8 205 kr 12 581 kr

A 1.46 Avviker från detaljplan 5 470 kr 8 205 kr 13 675 kr

A 1.47 Större utvändig ändring utan tekniskt samråd (yttre ändring som
isättning av flera fönster och dörrar, byte av taktäckning- samt

fasadmaterial, enklare takkupa och balkong m.m.)

Planenligt 3 829 kr 2 735 kr 6 564 kr

A 1.48 Avviker från detaljplan 4 923 kr 2 735 kr 7 658 kr

A 1.49 Mindre utvändig ändring utan tekniskt samråd (mindre yttre
ändring som isättning av ett fönster eller en dörr/port, byte av
taktäckning- eller fasadmaterial, omfärgning av fasad m.m)

Planenligt 2 735 kr 1 641 kr 4 376 kr

A 1.50 Avviker från detaljplan 3 829 kr 1 641 kr 5 470 kr

A 1.51 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och samma
ansökan (gruppbebyggelse)

2 735 kr 6 564 kr 9 299 kr
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A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Ärendetyp Avgift Bygglov Avgift Genomförande Total avgift
A 2.1 Nybyggnad av stor enkel byggnad utan tekniskt samråd

(lagertält, stora enkla skärmtak och ouppvärmda
lagerbyggnader, byggbodar)

Planenligt 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr
A 2.2 Avviker från detaljplan 6 564 kr 1 641 kr 8 205 kr
A 2.3 Med positivt förhandsbesked 6 564 kr 1 641 kr 8 205 kr
A 2.4 Utanför planlagt område 7 658 kr 1 641 kr 9 299 kr
A 2.5 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

(flerbostadshus, skola, kontor, och andra verksamheter)
Planenligt 7 658 kr 17 504 kr 25 162 kr

A 2.6 Avviker från detaljplan 9 846 kr 17 504 kr 27 350 kr
A 2.7 Med positivt förhandsbesked 9 846 kr 17 504 kr 27 350 kr
A 2.8 Utanför planlagt område 12 034 kr 17 504 kr 29 538 kr
A 2.9 Nybyggnad  101-500 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd

(flerbostadshus, skola, kontor, och andra verksamheter)
Planenligt 14 222 kr 20 239 kr 34 461 kr

A 2.10 Avviker från detaljplan 16 410 kr 20 239 kr 36 649 kr
A 2.11 Med positivt förhandsbesked 16 410 kr 20 239 kr 36 649 kr
A 2.12 Utanför planlagt område 18 598 kr 20 239 kr 38 837 kr
A 2.13 Nybyggnad  501-1000 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd

(flerbostadshus, skola, kontor, och andra verksamheter)
Planenligt 27 350 kr 25 709 kr 53 059 kr

A 2.14 Avviker från detaljplan 29 538 kr 25 709 kr 55 247 kr
A 2.15 Med positivt förhandsbesked 29 538 kr 25 709 kr 55 247 kr
A 2.16 Utanför planlagt område 31 726 kr 25 709 kr 57 435 kr
A 2.17 Nybyggnad 1001-3000 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd

(flerbostadshus, skola, kontor, och andra verksamheter)
Planenligt 39 384 kr 27 897 kr 67 281 kr

A 2.18 Avviker från detaljplan 41 572 kr 27 897 kr 69 469 kr
A 2.19 Med positivt förhandsbesked 41 572 kr 27 897 kr 69 469 kr
A 2.20 Utanför planlagt område 43 760 kr 27 897 kr 71 657 kr
A 2.21 Nybyggnad 3001-10 000 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd

(flerbostadshus, skola, kontor, och andra verksamheter)
Planenligt 50 324 kr 36 102 kr 86 426 kr

A 2.22 Avviker från detaljplan 52 512 kr 36 102 kr 88 614 kr
A 2.23 Med positivt förhandsbesked 52 512 kr 36 102 kr 88 614 kr
A 2.24 Utanför planlagt område 54 700 kr 36 102 kr 90 802 kr
A 2.25 Nybyggnad ≥10 001 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd

(flerbostadshus, skola, kontor, och andra verksamheter)
Planenligt 61 264 kr 44 854 kr 106 118 kr

A 2.26 Avviker från detaljplan 63 452 kr 44 854 kr 108 306 kr
A 2.27 Med positivt förhandsbesked 63 452 kr 44 854 kr 108 306 kr
A 2.28 Utanför planlagt område 65 640 kr 44 854 kr 110 494 kr
A 2.29 Enkel tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

(skärmtak eller ouppvärmda enklare tillbyggnader, moduler)
Planenligt 4 923 kr 1 641 kr 6 564 kr

A 2.30 Avviker från detaljplan 6 017 kr 1 641 kr 7 658 kr
A 2.31 Med positivt förhandsbesked 6 017 kr 1 641 kr 7 658 kr
A 2.32 Utanför planlagt område 7 111 kr 1 641 kr 8 752 kr
A 2.33 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

(tillbyggnad av exempelvis flerbostadshus, skola, kontor, och
andra verksamheter)

Planenligt 7 658 kr 13 128 kr 20 786 kr
A 2.34 Avviker från detaljplan 9 846 kr 13 128 kr 22 974 kr
A 2.35 Med positivt förhandsbesked 9 846 kr 13 128 kr 22 974 kr
A 2.36 Utanför planlagt område 12 034 kr 13 128 kr 25 162 kr
A 2.37 Tillbyggnad ≥100 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd

(tillbyggnad av exempelvis flerbostadshus, skola, kontor, och
andra verksamheter)

Planenligt 19 692 kr 17 504 kr 37 196 kr
A 2.38 Avviker från detaljplan 21 880 kr 17 504 kr 39 384 kr
A 2.39 Med positivt förhandsbesked 21 880 kr 17 504 kr 39 384 kr
A 2.40 Utanför planlagt område 24 068 kr 17 504 kr 41 572 kr
A 2.41 Nybyggnad av liten byggnad utan tekniskt samråd (enkelt

förråd, skärmtak o.s.v.)
Planenligt 3 829 kr 1 641 kr 5 470 kr

A 2.42 Avviker från detaljplan 4 923 kr 1 641 kr 6 564 kr
A 2.43 Med positivt förhandsbesked 4 923 kr 1 641 kr 6 564 kr
A 2.44 Utanför planlagt område 6 017 kr 1 641 kr 7 658 kr
A 2.45 Större utvändig ändring med tekniskt samråd (t.ex. större yttre

ändring som påverkar den bärande konstruktionen som stora
takkupor, förändring av takutformning/taklutning m.m.)

Planenligt 7 658 kr 9 846 kr 17 504 kr

A 2.46 Avviker från detaljplan 8 752 kr 9 846 kr 18 598 kr

A 2.47 Större utvändig ändring utan tekniskt samråd (yttre ändring som
isättning av flera fönster och dörrar, byte av taktäckning- samt

fasadmaterial, enklare takkupa och balkong m.m.)

Planenligt 6 564 kr 2 188 kr 8 752 kr
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A 2.48 Avviker från detaljplan 7 658 kr 2 188 kr 9 846 kr

A 2.49 Mindre utvändig ändring utan tekniskt samråd (mindre yttre
ändring som isättning av ett fönster eller en dörr/port, byte av
taktäckning- eller fasadmaterial, omfärgning av fasad m.m)

Planenligt 3 282 kr 1 641 kr 4 923 kr

A 2.50 Avviker från detaljplan 4 376 kr 1 641 kr 6 017 kr

A 2.51 Ändrad användning, med tekniskt samråd (ex. ändrad
användning av byggnadens användningssätt, från handel till

bostad, industri till handel etc. med ombyggnad)

Planenligt 9 846 kr 13 128 kr 22 974 kr
A 2.52 Avviker från detaljplan 10 940 kr 13 128 kr 24 068 kr
A 2.53 Med positivt förhandsbesked 10 940 kr 13 128 kr 24 068 kr
A 2.54 Utanför planlagt område 12 034 kr 13 128 kr 25 162 kr
A 2.55 Ändrad användning, utan tekniskt samråd (ändrad användning

av byggnadens användningssätt, från handel till bostad, industri
till handel etc utan ombyggnad)

Planenligt 4 376 kr 1 641 kr 6 017 kr
A 2.56 Avviker från detaljplan 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr
A 2.57 Med positivt förhandsbesked 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr
A 2.58 Utanför planlagt område 6 564 kr 1 641 kr 8 205 kr

Större utvändig ändring utan tekniskt samråd (yttre ändring som
isättning av flera fönster och dörrar, byte av taktäckning- samt

fasadmaterial, enklare takkupa och balkong m.m.)
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A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Ärendetyp Avgift Bygglov Avgift Genomförande Total avgift
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller

ljusanordning med liten omgivningspåverkan
Planenligt 4 376 kr 1 641 kr 6 017 kr

A 3.2 Liten avvikelse 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr
A 3.3 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller

ljusanordning med stor omgivningspåverkan
Planenligt 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr

A 3.4 Liten avvikelse 6 564 kr 1 641 kr 8 205 kr
A 3.5 Ytterligare en skylt eller ljusanordning, utöver den mest

tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller
ljusanordningar (per skylt utöver den första)

Planenligt 1 094 kr 0 kr 1 094 kr

A 3.6 Liten avvikelse 1 094 kr 0 kr 1 094 kr

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

Ärendetyp Avgift
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,

campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
Timdebitering

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Timdebitering

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift Timdebitering

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso-
och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn Timdebitering

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd
från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större

än tre meter

Timdebitering

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering

52



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

Ärendetyp Avgift Bygglov Avgift Genomförande Total avgift
A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig

ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd (stora
murar eller plank, exempelvis bullerplank)

Planenligt 6 564 kr 6 564 kr 13 128 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 7 658 kr 6 564 kr 14 222 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 7 658 kr 6 564 kr 14 222 kr

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig
ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd

Planenligt 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 6 564 kr 1 641 kr 8 205 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 6 564 kr 1 641 kr 8 205 kr

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring
av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

Planenligt 4 376 kr 6 564 kr 10 940 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 5 470 kr 6 564 kr 12 034 kr

A 5.9 Med positivt förhandsbesked 5 470 kr 6 564 kr 12 034 kr

A 5.10 Utanför planlagt område 6 564 kr 6 564 kr 13 128 kr

A 5.11 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring
av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Planenligt 4 376 kr 1 641 kr 6 017 kr

A 5.12 Avviker från detaljplan 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr

A 5.13 Med positivt förhandsbesked 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr

A 5.14 Utanför planlagt område 6 564 kr 1 641 kr 8 205 kr

A 5.15 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring
av transformatorstation

Planenligt 4 376 kr 1 641 kr 6 017 kr

A 5.16 Avviker från detaljplan 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr

A 5.17 Utanför planlagt område 6 564 kr 1 641 kr 8 205 kr

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp Avgift
A 6.1 Tidsbegränsat bygglov Normal avgift

enligt likvärdig
ärendetyp

A 6.2 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 3 282 kr

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp Avgift
A 7.1 Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär Normal avgift

enligt likvärdig
ärendetyp

A 7.2 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 3 282 kr
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A 8 Anmälningspliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift
A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd (Rivningsanmälan) 9 299 kr
A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd (Rivningsanmälan) 6 564 kr
A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd 10 393 kr
A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 6 564 kr
A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas

avsevärt, med tekniskt samråd
10 393 kr

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas
avsevärt, utan tekniskt samråd

6 564 kr
A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 9 299 kr
A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 6 017 kr
A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 4 923 kr

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 9 299 kr
A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 5 470 kr
A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 9 299 kr
A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 5 470 kr
A 8.14 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd 9 299 kr
A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd 5 470 kr
A 8.16 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 §

eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd
9 299 kr

A 8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 §
eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

5 470 kr

A 8.18 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd Timdebitering
A 8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd Timdebitering
A 8.20 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av

komplementbyggnad)
10 393 kr
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A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbyggnad)

6 564 kr

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbostadshus)

12 581 kr

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbostadshus)

8 752 kr

A 8.24 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL,
med tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus)

9 846 kr

A 8.25 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL,
utan tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av komplementbostadshus)

6 017 kr

A 8.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 10 393 kr
A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 6 564 kr
A 8.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, med tekniskt samråd (attefallstakkupa) 10 393 kr
A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstakkupa) 6 564 kr
A 8.30 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd 10 393 kr
A 8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c § PBL, utan tekniskt samråd 6 564 kr

55



A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift Bygglov Avgift Genomförande Total avgift
A 9.1 Stor marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd (schaktning eller fyllning av stora ytor och stora

förändringar i marknivån)
13 128 kr 6 564 kr 19 692 kr

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 7 658 kr 2 735 kr 10 393 kr
A 9.3 Mycket enkel marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd (enkel fyllning eller schaktning) 4 376 kr 1 641 kr 6 017 kr
A 9.4 Trädfällning där detaljplan anger att marklov krävs, utan tekniskt samråd Timdebitering

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp Avgift Bygglov Avgift Genomförande Total avgift
A 10.1 Mycket enkel åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd (borttagande av moduler och

liknande byggnader, rivning av skärmtak)
4 376 kr 2 188 kr 6 564 kr

A 10.2 Mer komplicerad åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd (större byggnader som
flerbostadshus, industrier, skolor och liknande byggnader)

13 128 kr 7 658 kr 20 786 kr

A 10.3 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd (rivning av en-och tvåbostadshus och
liknande byggnader)

7 658 kr 2 735 kr 10 393 kr

A 11 Förhandsbesked

Ärendetyp Avgift
A 11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område 7 658 kr

A 11.2 Utanför planlagt område 13 128 kr

A 12 Villkorsbesked

Ärendetyp Avgift
A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

A 13 Ingripandebesked

Ärendetyp Avgift
A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering

A 14 Extra beslut, besök eller samråd

Ärendetyp Avgift
A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 2 188 kr
A 14.2 Extra tekniskt samråd, utöver det första, per styck 2 188 kr
A 14.3 Extra slutsamråd, utöver det första, per styck 2 188 kr
A 14.4 Ny prövning bygglov, per styck (vid förändring av motsvarande underlag i ett tidigare beviljat, gällande lov) Timdebitering
A 14.5 Extra startbesked, utöver det första, per styck (vid delstartbesked) 2 188 kr
A 14.6 Interimistiskt slutbesked, per styck 2 188 kr

A 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Ärendetyp Avgift
A 15.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller I enlighet med

tillämplig tabell
A 15.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller Timdebitering
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A 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp Avgift
A 16.1 Andra tidskrävande åtgärder Timdebitering
A 16.2 Andra kostnadskrävande åtgärder Faktisk kostnad

A 17 Avslag

Ärendetyp Avgift
A 17.1 Avslag för lov eller besked eller vägrat startbesked för anmälningspliktiga åtgärder Avgift tas ut för

nedlagt arbete i
enlighet med

tidsuppskattninge
n för tillämplig

ärendetyp
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A 18 Avskrivning

Ärendetyp Avgift
A 18.1 Avskrivning (när ansökt åtgärd inte är bygglov- eller anmälningspliktig) Ingen avgift
A 18.2 Avskrivning (återkallad ansökan eller anmälan) Avgift tas ut för

nedlagt arbete i
enlighet med

tidsuppskattninge
n för tillämplig

ärendetyp

A 19 Avvisning

Ärendetyp Avgift
A 19.1 Avvisning (när föreläggande om komplettering inte har följts) Avgift tas ut för

nedlagt arbete i
enlighet med

tidsuppskattninge
n för tillämplig

ärendetyp
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← Till Översikt

A 1 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Ärendetyp Start av

ärende
Bygglov-
prövning

Expediering
och

kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid
Bygglov

Summa tid
Genomförand

e

Summa tid Avgift
Bygglov

Avgift
Genomförand

e

Totalavgift

A 1.1

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I ärendetypen ingår
även tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

Planenligt 1 5 1 4 1 4 4 2 1 7 16 23 7 658 kr 17 504 kr 25 162 kr

A 1.2 Avviker från detaljplan 1 7 1 4 1 4 4 2 1 9 16 25 9 846 kr 17 504 kr 27 350 kr

A 1.3 Med positivt förhandsbesked 1 7 1 4 1 4 4 2 1 9 16 25 9 846 kr 17 504 kr 27 350 kr

A 1.4 Utanför planlagt område 1 9 1 4 1 4 4 2 1 11 16 27 12 034 kr 17 504 kr 29 538 kr

A 1.5

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder. I
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader
samt andra bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som
ingår i samma ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

Planenligt 1 5 1 3,5 1 3,5 3,5 2 1 7 14,5 21,5 7 658 kr 15 863 kr 23 521 kr

A 1.6 Avviker från detaljplan 1 7 1 3,5 1 3,5 3,5 2 1 9 14,5 23,5 9 846 kr 15 863 kr 25 709 kr

A 1.7 Med positivt förhandsbesked 1 7 1 3,5 1 3,5 3,5 2 1 9 14,5 23,5 9 846 kr 15 863 kr 25 709 kr

A 1.8 Utanför planlagt område 1 9 1 3,5 1 3,5 3,5 2 1 11 14,5 25,5 12 034 kr 15 863 kr 27 897 kr

A 1.9

Nybyggnad av enkelt fritidshus med tekniskt samråd (runt 50
kvadratmeter med enkelt kök, mindre badrum och sovalkov/loft)

Planenligt 1 3 1 2 1 2 2 1,5 1 5 9,5 14,5 5 470 kr 10 393 kr 15 863 kr

A 1.10 Avviker från detaljplan 1 4 1 2 1 2 2 1,5 1 6 9,5 15,5 6 564 kr 10 393 kr 16 957 kr

A 1.11 Med positivt förhandsbesked 1 4 1 2 1 2 2 1,5 1 6 9,5 15,5 6 564 kr 10 393 kr 16 957 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 1 6 1 2 1 2 2 1,5 1 8 9,5 17,5 8 752 kr 10 393 kr 19 145 kr

A 1.13

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd
(större uppvärmda komplementbyggnader med exempelvis VA-
installationer och liknande)

Planenligt 1 3 1 2 1 2 2 1,5 1 5 9,5 14,5 5 470 kr 10 393 kr 15 863 kr

A 1.14 Avviker från detaljplan 1 4 1 2 1 2 2 1,5 1 6 9,5 15,5 6 564 kr 10 393 kr 16 957 kr

A 1.15 Med positivt förhandsbesked 1 3 1 2 1 2 2 1,5 1 5 9,5 14,5 5 470 kr 10 393 kr 15 863 kr

A 1.16 Utanför planlagt område 1 3 1 2 1 2 2 1,5 1 5 9,5 14,5 5 470 kr 10 393 kr 15 863 kr

A 1.17

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd
(mindre garage, förråd eller liknande komplementbyggnad samt
carport)

Planenligt 1 3 1 0 0,5 0 0 1 1 5 2,5 7,5 5 470 kr 2 735 kr 8 205 kr

A 1.18 Avviker från detaljplan 1 4 1 0 0,5 0 0 1 1 6 2,5 8,5 6 564 kr 2 735 kr 9 299 kr

A 1.19 Med positivt förhandsbesked 1 3 1 0 0,5 0 0 1 1 5 2,5 7,5 5 470 kr 2 735 kr 8 205 kr

A 1.20 Utanför planlagt område 1 3 1 0 0,5 0 0 1 1 5 2,5 7,5 5 470 kr 2 735 kr 8 205 kr

A 1.21

Nybyggnad av enkel komplementbyggnad, utan tekniskt samråd
(enkla konstruktioner som skärmtak, växthus o.s.v.)

Planenligt 0,5 2 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 3,5 1,5 5 3 829 kr 1 641 kr 5 470 kr

A 1.22 Avviker från detaljplan 0,5 3 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 4,5 1,5 6 4 923 kr 1 641 kr 6 564 kr

A 1.23 Med positivt förhandsbesked 0,5 2 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 3,5 1,5 5 3 829 kr 1 641 kr 5 470 kr

A 1.24 Utanför planlagt område 0,5 2 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 3,5 1,5 5 3 829 kr 1 641 kr 5 470 kr

A 1.25

Tillbyggnad, med tekniskt samråd (större tillbyggnad som kräver
kontrollansvarig, ingrepp i bärande konstruktion, VA-installationer,
ingrepp i yttervägg o.s.v.)

Planenligt 1 4 1 2 1 2 2 1,5 1 6 9,5 15,5 6 564 kr 10 393 kr 16 957 kr

A 1.26 Avviker från detaljplan 1 5 1 2 1 2 2 1,5 1 7 9,5 16,5 7 658 kr 10 393 kr 18 051 kr

A 1.27 Med positivt förhandsbesked 1 5 1 2 1 2 2 1,5 1 7 9,5 16,5 7 658 kr 10 393 kr 18 051 kr
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A 1.28 Utanför planlagt område 1 5 1 2 1 2 2 1,5 1 7 9,5 16,5 7 658 kr 10 393 kr 18 051 kr

A 1.29

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd (tillbyggnad som inte kräver
kontrollansvarig, enklare ingrepp i yttervägg och bärande
konstruktion)

Planenligt 1 3 1 0 0,5 0 0 1 1 5 2,5 7,5 5 470 kr 2 735 kr 8 205 kr

A 1.30 Avviker från detaljplan 1 4 1 0 0,5 0 0 1 1 6 2,5 8,5 6 564 kr 2 735 kr 9 299 kr

A 1.31 Med positivt förhandsbesked 1 3 1 0 0,5 0 0 1 1 5 2,5 7,5 5 470 kr 2 735 kr 8 205 kr

A 1.32 Utanför planlagt område 1 3 1 0 0,5 0 0 1 1 5 2,5 7,5 5 470 kr 2 735 kr 8 205 kr

A 1.33

Enkel tillbyggnad, utan tekniskt samråd (skärmtak, inglasat
uterum, enklare konstruktioner)

Planenligt 0,5 2 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 3,5 1,5 5 3 829 kr 1 641 kr 5 470 kr

A 1.34 Avviker från detaljplan 0,5 3 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 4,5 1,5 6 4 923 kr 1 641 kr 6 564 kr

A 1.35 Med positivt förhandsbesked 0,5 2 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 3,5 1,5 5 3 829 kr 1 641 kr 5 470 kr

A 1.36 Utanför planlagt område 0,5 2 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 3,5 1,5 5 3 829 kr 1 641 kr 5 470 kr

A 1.37

Ändrad användning, med tekniskt samråd (Ombyggnad/Ändrad
användning av hel eller del av bostad till annat ändamål, ex. bostad
till kontor, frisör m.m.)

Planenligt 1 3 1 2 1 2 2 1,5 1 5 9,5 14,5 5 470 kr 10 393 kr 15 863 kr

A 1.38 Avviker från detaljplan 1 4 1 2 1 2 2 1,5 1 6 9,5 15,5 6 564 kr 10 393 kr 16 957 kr

A 1.39 Med positivt förhandsbesked 1 4 1 2 1 2 2 1,5 1 6 9,5 15,5 6 564 kr 10 393 kr 16 957 kr

A 1.40 Utanför planlagt område 1 6 1 2 1 2 2 1,5 1 8 9,5 17,5 8 752 kr 10 393 kr 19 145 kr

A 1.41

Ändrad användning, utan tekniskt samråd (Ändrad användning
utan ombyggnad  av hel eller del av bostad till annat ändamål, ex.
bostad till kontor, frisör m.m.)

Planenligt 1 2 1 0 0,5 0 0 1 0,5 4 2 6 4 376 kr 2 188 kr 6 564 kr

A 1.42 Avviker från detaljplan 1 3 1 0 0,5 0 0 1 0,5 5 2 7 5 470 kr 2 188 kr 7 658 kr

A 1.43 Med positivt förhandsbesked 1 3 1 0 0,5 0 0 1 0,5 5 2 7 5 470 kr 2 188 kr 7 658 kr

A 1.44 Utanför planlagt område 1 4 1 0 0,5 0 0 1 0,5 6 2 8 6 564 kr 2 188 kr 8 752 kr

A 1.45 Större utvändig ändring med tekniskt samråd (t.ex. större yttre
ändring som påverkar den bärande konstruktionen som stora takkupor,
förändring av takutformning/taklutning m.m.)

Planenligt 1 2 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1 4 7,5 11,5 4 376 kr 8 205 kr 12 581 kr

A 1.46 Avviker från detaljplan 1 3 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1 5 7,5 12,5 5 470 kr 8 205 kr 13 675 kr

A 1.47 Större utvändig ändring utan tekniskt samråd (yttre ändring som
isättning av flera fönster och dörrar, byte av taktäckning- samt
fasadmaterial, enklare takkupa och balkong m.m.)

Planenligt 0,5 2 1 0 0,5 0 0 1 1 3,5 2,5 6 3 829 kr 2 735 kr 6 564 kr

A 1.48 Avviker från detaljplan 0,5 3 1 0 0,5 0 0 1 1 4,5 2,5 7 4 923 kr 2 735 kr 7 658 kr

A 1.49 Mindre utvändig ändring utan tekniskt samråd (mindre yttre ändring
som isättning av ett fönster eller en dörr/port, byte av taktäckning- eller
fasadmaterial, omfärgning av fasad m.m)

Planenligt 0,5 1 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 2,5 1,5 4 2 735 kr 1 641 kr 4 376 kr

A 1.50 Avviker från detaljplan 0,5 2 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 3,5 1,5 5 3 829 kr 1 641 kr 5 470 kr

A 1.51
Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus
utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse) 0,5 2 0 1 1 1 1 1 1 2,5 6 8,5 2 735 kr 6 564 kr 9 299 kr

Tillbyggnad, med tekniskt samråd (större tillbyggnad som kräver
kontrollansvarig, ingrepp i bärande konstruktion, VA-installationer,
ingrepp i yttervägg o.s.v.)
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← Till Översikt

A 2 Tidsuppskattning

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

ärende
Bygglov-
prövning

Expediering
och kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid
Bygglov

Summa tid
Genomförande

Total summa
tid

Avgift Bygglov Avgift
Genomförande

Total Avgift

A 2.1

Nybyggnad av stor enkel byggnad utan tekniskt samråd (lagertält,
stora enkla skärmtak och ouppvärmda lagerbyggnader, byggbodar)

Planenligt 1 3 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 5 1,5 6,5 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr

A 2.2 Avviker från detaljplan 1 4 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 6 1,5 7,5 6 564 kr 1 641 kr 8 205 kr

A 2.3 Med positivt förhandsbesked 1 4 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 6 1,5 7,5 6 564 kr 1 641 kr 8 205 kr

A 2.4 Utanför planlagt område 1 5 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 7 1,5 8,5 7 658 kr 1 641 kr 9 299 kr

A 2.5

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
(flerbostadshus, skola, kontor, och andra verksamheter)

Planenligt 1 5 1 4 1 4 4 2 1 7 16 23 7 658 kr 17 504 kr 25 162 kr

A 2.6 Avviker från detaljplan 1 7 1 4 1 4 4 2 1 9 16 25 9 846 kr 17 504 kr 27 350 kr

A 2.7 Med positivt förhandsbesked 1 7 1 4 1 4 4 2 1 9 16 25 9 846 kr 17 504 kr 27 350 kr

A 2.8 Utanför planlagt område 1 9 1 4 1 4 4 2 1 11 16 27 12 034 kr 17 504 kr 29 538 kr

A 2.9

Nybyggnad  101-500 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
(flerbostadshus, skola, kontor, och andra verksamheter)

Planenligt 2 10 1 6 1 4 4 2 1,5 13 18,5 31,5 14 222 kr 20 239 kr 34 461 kr

A 2.10 Avviker från detaljplan 2 12 1 6 1 4 4 2 1,5 15 18,5 33,5 16 410 kr 20 239 kr 36 649 kr

A 2.11 Med positivt förhandsbesked 2 12 1 6 1 4 4 2 1,5 15 18,5 33,5 16 410 kr 20 239 kr 36 649 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 2 14 1 6 1 4 4 2 1,5 17 18,5 35,5 18 598 kr 20 239 kr 38 837 kr

A 2.13

Nybyggnad  501-1000 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
(flerbostadshus, skola, kontor, och andra verksamheter)

Planenligt 3 20 2 8 1,5 5 5 2 2 25 23,5 48,5 27 350 kr 25 709 kr 53 059 kr

A 2.14 Avviker från detaljplan 3 22 2 8 1,5 5 5 2 2 27 23,5 50,5 29 538 kr 25 709 kr 55 247 kr

A 2.15 Med positivt förhandsbesked 3 22 2 8 1,5 5 5 2 2 27 23,5 50,5 29 538 kr 25 709 kr 55 247 kr

A 2.16 Utanför planlagt område 3 24 2 8 1,5 5 5 2 2 29 23,5 52,5 31 726 kr 25 709 kr 57 435 kr

A 2.17

Nybyggnad 1001-3000 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
(flerbostadshus, skola, kontor, och andra verksamheter)

Planenligt 3 30 3 10 1,5 5 5 2 2 36 25,5 61,5 39 384 kr 27 897 kr 67 281 kr

A 2.18 Avviker från detaljplan 3 32 3 10 1,5 5 5 2 2 38 25,5 63,5 41 572 kr 27 897 kr 69 469 kr

A 2.19 Med positivt förhandsbesked 3 32 3 10 1,5 5 5 2 2 38 25,5 63,5 41 572 kr 27 897 kr 69 469 kr

A 2.20 Utanför planlagt område 3 34 3 10 1,5 5 5 2 2 40 25,5 65,5 43 760 kr 27 897 kr 71 657 kr

A 2.21

Nybyggnad 3001-10 000 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
(flerbostadshus, skola, kontor, och andra verksamheter)

Planenligt 3 40 3 15 2 6 6 2 2 46 33 79 50 324 kr 36 102 kr 86 426 kr

A 2.22 Avviker från detaljplan 3 42 3 15 2 6 6 2 2 48 33 81 52 512 kr 36 102 kr 88 614 kr

A 2.23 Med positivt förhandsbesked 3 42 3 15 2 6 6 2 2 48 33 81 52 512 kr 36 102 kr 88 614 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 3 44 3 15 2 6 6 2 2 50 33 83 54 700 kr 36 102 kr 90 802 kr

A 2.25

Nybyggnad ≥10 001 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
(flerbostadshus, skola, kontor, och andra verksamheter)

Planenligt 3 50 3 20 2 7 7 2 3 56 41 97 61 264 kr 44 854 kr 106 118 kr

A 2.26 Avviker från detaljplan 3 52 3 20 2 7 7 2 3 58 41 99 63 452 kr 44 854 kr 108 306 kr

A 2.27 Med positivt förhandsbesked 3 52 3 20 2 7 7 2 3 58 41 99 63 452 kr 44 854 kr 108 306 kr

A 2.28 Utanför planlagt område 3 54 3 20 2 7 7 2 3 60 41 101 65 640 kr 44 854 kr 110 494 kr

A 2.29

Enkel tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd
(skärmtak eller ouppvärmda enklare tillbyggnader, moduler)

Planenligt 0,5 3 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 4,5 1,5 6 4 923 kr 1 641 kr 6 564 kr

A 2.30 Avviker från detaljplan 0,5 4 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 5,5 1,5 7 6 017 kr 1 641 kr 7 658 kr

A 2.31 Med positivt förhandsbesked 0,5 4 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 5,5 1,5 7 6 017 kr 1 641 kr 7 658 kr

A 2.32 Utanför planlagt område 0,5 5 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 6,5 1,5 8 7 111 kr 1 641 kr 8 752 kr

A 2.33

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
(tillbyggnad av exempelvis flerbostadshus, skola, kontor, och andra
verksamheter)

Planenligt 1 5 1 3 1 3 3 1 1 7 12 19 7 658 kr 13 128 kr 20 786 kr
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A 2.34 Avviker från detaljplan 1 7 1 3 1 3 3 1 1 9 12 21 9 846 kr 13 128 kr 22 974 kr

A 2.35 Med positivt förhandsbesked 1 7 1 3 1 3 3 1 1 9 12 21 9 846 kr 13 128 kr 22 974 kr

A 2.36 Utanför planlagt område 1 9 1 3 1 3 3 1 1 11 12 23 12 034 kr 13 128 kr 25 162 kr

A 2.37

Tillbyggnad ≥100 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
(tillbyggnad av exempelvis flerbostadshus, skola, kontor, och andra
verksamheter)

Planenligt 2 15 1 4 1 4 4 2 1 18 16 34 19 692 kr 17 504 kr 37 196 kr

A 2.38 Avviker från detaljplan 2 17 1 4 1 4 4 2 1 20 16 36 21 880 kr 17 504 kr 39 384 kr

A 2.39 Med positivt förhandsbesked 2 17 1 4 1 4 4 2 1 20 16 36 21 880 kr 17 504 kr 39 384 kr

A 2.40 Utanför planlagt område 2 19 1 4 1 4 4 2 1 22 16 38 24 068 kr 17 504 kr 41 572 kr

A 2.41

Nybyggnad av liten byggnad utan tekniskt samråd (enkelt förråd,
skärmtak o.s.v.)

Planenligt 0,5 2 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 3,5 1,5 5 3 829 kr 1 641 kr 5 470 kr

A 2.42 Avviker från detaljplan 0,5 3 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 4,5 1,5 6 4 923 kr 1 641 kr 6 564 kr

A 2.43 Med positivt förhandsbesked 0,5 3 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 4,5 1,5 6 4 923 kr 1 641 kr 6 564 kr

A 2.44 Utanför planlagt område 0,5 4 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 5,5 1,5 7 6 017 kr 1 641 kr 7 658 kr

A 2.45 Större utvändig ändring med tekniskt samråd (t.ex. större yttre
ändring som påverkar den bärande konstruktionen som stora
takkupor, förändring av takutformning/taklutning m.m.)

Planenligt 2 4 1 2 1 2 2 1 1 7 9 16 7 658 kr 9 846 kr 17 504 kr

A 2.46 Avviker från detaljplan 2 5 1 2 1 2 2 1 1 8 9 17 8 752 kr 9 846 kr 18 598 kr

A 2.47 Större utvändig ändring utan tekniskt samråd (yttre ändring som
isättning av flera fönster och dörrar, byte av taktäckning- samt
fasadmaterial, enklare takkupa och balkong m.m.)

Planenligt 1 4 1 0 1 0 0 0 1 6 2 8 6 564 kr 2 188 kr 8 752 kr

A 2.48 Avviker från detaljplan 1 5 1 0 1 0 0 0 1 7 2 9 7 658 kr 2 188 kr 9 846 kr

A 2.49 Mindre utvändig ändring utan tekniskt samråd (mindre yttre
ändring som isättning av ett fönster eller en dörr/port, byte av
taktäckning- eller fasadmaterial, omfärgning av fasad m.m)

Planenligt 1 1 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 3 1,5 4,5 3 282 kr 1 641 kr 4 923 kr

A 2.50 Avviker från detaljplan 1 2 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 4 1,5 5,5 4 376 kr 1 641 kr 6 017 kr

A 2.51

Ändrad användning, med tekniskt samråd (ex. ändrad användning
av byggnadens användningssätt, från handel till bostad, industri till
handel etc. med ombyggnad)

Planenligt 2 6 1 3 1 3 3 1 1 9 12 21 9 846 kr 13 128 kr 22 974 kr

A 2.52 Avviker från detaljplan 2 7 1 3 1 3 3 1 1 10 12 22 10 940 kr 13 128 kr 24 068 kr

A 2.53 Med positivt förhandsbesked 2 7 1 3 1 3 3 1 1 10 12 22 10 940 kr 13 128 kr 24 068 kr

A 2.54 Utanför planlagt område 2 8 1 3 1 3 3 1 1 11 12 23 12 034 kr 13 128 kr 25 162 kr

A 2.55

Ändrad användning, utan tekniskt samråd (ändrad användning av
byggnadens användningssätt, från handel till bostad, industri till
handel etc utan ombyggnad)

Planenligt 1 2 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 4 1,5 5,5 4 376 kr 1 641 kr 6 017 kr

A 2.56 Avviker från detaljplan 1 3 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 5 1,5 6,5 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr

A 2.57 Med positivt förhandsbesked 1 3 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 5 1,5 6,5 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr

A 2.58 Utanför planlagt område 1 4 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 6 1,5 7,5 6 564 kr 1 641 kr 8 205 kr

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
(tillbyggnad av exempelvis flerbostadshus, skola, kontor, och andra
verksamheter)
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← Till Översikt

A 3 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp Start av

ärende
Bygglov-
prövning

Expediering
och

kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid
Bygglov

Summa tid
Genomförand

e

Summa tid Avgift
Bygglov

Avgift
Genomförand

e

Avgift

A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning
med liten omgivningspåverkan

Planenligt 1,0 2,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 4,0 1,5 6 4 376 kr 1 641 kr 6 017 kr

A 3.2 Liten
avvikelse 1,0 3,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 5,0 1,5 7 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr

A 3.3 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning
med stor omgivningspåverkan

Planenligt 1,0 3,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 5,0 1,5 7 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr

A 3.4 Liten
avvikelse 1,0 4,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 6,0 1,5 8 6 564 kr 1 641 kr 8 205 kr

A 3.5 Ytterligare en skylt eller ljusanordning, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller

ljusanordningar (per skylt utöver den första)

Planenligt 1,0 1,0 0,0 1 1 094 kr 0 kr 1 094 kr

A 3.6 Liten
avvikelse 1,0 1,0 0,0 1 1 094 kr 0 kr 1 094 kr
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← Till Översikt

A 4 Tidsuppskattning

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

A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar,
kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor Timdebitering

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Timdebitering

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg,
tunnelbana eller gruvdrift Timdebitering

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska
produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser Timdebitering

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn Timdebitering

A 4.6
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b)
placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en
vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering
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← Till Översikt

A 5 Tidsuppskattning

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

prövning
Expediering

och kungörelse
Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid
Bygglov

Summa tid
Genomförand

e

Summa tid Avgift
Bygglov

Avgift
Genomförand

e

Avgift

A 5.1
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring
av mur eller plank, med tekniskt samråd (stora murar eller plank,
exempelvis bullerplank)

Planenligt 1 4 1 1 1 1 1 1 1 6 6 12 6 564 kr 6 564 kr 13 128 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 6 13 7 658 kr 6 564 kr 14 222 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 6 13 7 658 kr 6 564 kr 14 222 kr

A 5.4

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

Planenligt 1 3 1 0,5 0,5 0,5 5 1,5 6,5 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 1 4 1 0,5 0,5 0,5 6 1,5 7,5 6 564 kr 1 641 kr 8 205 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 1 4 1 0,5 0,5 0,5 6 1,5 7,5 6 564 kr 1 641 kr 8 205 kr

A 5.7

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

Planenligt 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 6 10 4 376 kr 6 564 kr 10 940 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 6 11 5 470 kr 6 564 kr 12 034 kr

A 5.9 Med positivt förhandsbesked 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 6 11 5 470 kr 6 564 kr 12 034 kr

A 5.10 Utanför planlagt område 1 4 1 1 1 1 1 1 1 6 6 12 6 564 kr 6 564 kr 13 128 kr

A 5.11

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

Planenligt 1 2 1 0,5 0,5 0,5 4 1,5 5,5 4 376 kr 1 641 kr 6 017 kr

A 5.12 Avviker från detaljplan 1 3 1 0,5 0,5 0,5 5 1,5 6,5 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr

A 5.13 Med positivt förhandsbesked 1 3 1 0,5 0,5 0,5 5 1,5 6,5 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr

A 5.14 Utanför planlagt område 1 4 1 0,5 0,5 0,5 6 1,5 7,5 6 564 kr 1 641 kr 8 205 kr

A 5.15

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

Planenligt 1 2 1 0,5 0,5 0,5 4 1,5 5,5 4 376 kr 1 641 kr 6 017 kr

A 5.16 Avviker från detaljplan 1 3 1 0,5 0,5 0,5 5 1,5 6,5 5 470 kr 1 641 kr 7 111 kr

A 5.17 Utanför planlagt område 1 4 1 0,5 0,5 0,5 6 1,5 7,5 6 564 kr 1 641 kr 8 205 kr
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← Till Översikt

A 6 Tidsuppskattning

Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp Start av

ärende
Lovprövning Expediering

och kungörelse
Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 6.1 Tidsbegränsat bygglov

Normal avgift
enligt

likvärdig
ärendetyp

A 6.2 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 0,5 1 1 0,5 3 3 282 kr

A 7 Tidsuppskattning

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp Start av

ärende
Lovprövning Expediering

och kungörelse
Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 7.1 Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär

Normal avgift
enligt

likvärdig
ärendetyp

A 7.2 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av
säsongskaraktär 0,5 1 1 0,5 3 3 282 kr
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A 8.18
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med
tekniskt samråd 0 Timdebitering

A 8.19
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan
tekniskt samråd 0 Timdebitering

A 8.20
Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form
av komplementbyggnad)

1 2 0,5 1 1 1 1 1 1 9,5 10 393 kr

A 8.21
Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form
av komplementbyggnad)

1 2 0,5 1 0,5 1 6 6 564 kr

A 8.22
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus
som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i
form av komplementbostadshus)

1 4 0,5 1 1 1 1 1 1 11,5 12 581 kr

A 8.23
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus
som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i
form av komplementbostadshus)

1 4 0,5 1 0,5 1 8 8 752 kr

A 8.24

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a §
PBL så att den blir ett sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (ändring av
attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)

1 1,5 0,5 1 1 1 1 1 1 9 9 846 kr

A 8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a §
PBL så att den blir ett sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (ändring av
attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)

1 1,5 0,5 1 0,5 1 5,5 6 017 kr

A 8.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b
§ 1 st. 1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 1 2 0,5 1 1 1 1 1 1 9,5 10 393 kr

A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b
§ 1 st 1 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 1 2 0,5 1 0,5 1 6 6 564 kr

A 8.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b
§ 1 st. 2 PBL, med tekniskt samråd (attefallstakkupa) 1 2 0,5 1 1 1 1 1 1 9,5 10 393 kr

A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b §
1 st. 2 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstakkupa) 1 2 0,5 1 0,5 1 6 6 564 kr

A 8.30
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som
avses i 9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd 1 2 0,5 1 1 1 1 1 1 9,5 10 393 kr
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A 8.31
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som
avses i 9 kap. 4 c § PBL, utan tekniskt samråd 1 2 0,5 1 0,5 1 6 6 564 kr
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← Till Översikt

A 9 Tidsuppskattning

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp Start av

ärende
Lovprövning Expediering

och
kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid
Bygglov

Summa tid
Genomförand

e

Summa tid Avgift
Bygglov

Avgift
Genomförand

e

Avgift

A 9.1
Stor marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd (schaktning eller
fyllning av stora ytor och stora förändringar i marknivån) 1 10 1 1 1 1 1 1 1 12 6 18 13 128 kr 6 564 kr 19 692 kr

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 1 5 1 0,5 1 1 7 2,5 9,5 7 658 kr 2 735 kr 10 393 kr

A 9.3
Mycket enkel marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd (enkel
fyllning eller schaktning) 1 2 1 0,5 0,5 0,5 4 1,5 5,5 4 376 kr 1 641 kr 6 017 kr

A 9.4
Trädfällning där detaljplan anger att marklov krävs, utan
tekniskt samråd 0 0 0 0 kr 0 kr Timdebitering

A 10 Tidsuppskattning

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp Start av
ärende

Lovprövning Expediering
och

kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid
Bygglov

Summa tid
Genomförand

e

Summa tid Avgift
Bygglov

Avgift
Genomförand

e

Avgift

A 10.1 Mycket enkel åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd
(borttagande av moduler och liknande byggnader, rivning av skärmtak) 1 2 1 0,5 0,5 1 4 2 6 4 376 kr 2 188 kr 6 564 kr

A 10.2
Mer komplicerad åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt

samråd (större byggnader som flerbostadshus, industrier, skolor och
liknande byggnader)

1 10 1 2 1 1 1 1 1 12 7 19 13 128 kr 7 658 kr 20 786 kr

A 10.3 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd (rivning av en-
och tvåbostadshus och liknande byggnader) 1 5 1 0,5 1 1 7 2,5 9,5 7 658 kr 2 735 kr 10 393 kr
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← Till Översikt

A 11 Tidsuppskattning

Förhandsbesked

Ärendetyp Start av
ärende

Prövning av ansökan Expediering
och kungörelse

Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 11.1

Förhandsbesked

Inom planlagt
område 1 4 1 1 7 7 658 kr

A 11.2 Utanför planlagt
område 1 9 1 1 12 13 128 kr

A 12 Tidsuppskattning

Villkorsbesked
Ärendetyp Avgift

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

A 13 Tidsuppskattning

Ingripandebesked

Ärendetyp Avgift

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering
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← Till Översikt

A 14 Tidsuppskattning

Extra beslut, besök eller samråd

Ärendetyp Utförande Summa tid Avgift

A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 2 2 2 188 kr
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← Till Översikt

A 15 Tidsuppskattning

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

A 15.1
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller I enlighet med tillämplig tabell

A 15.2
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller Timdebitering

A 16 Tidsuppskattning

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp Avgift

A 16.1 Andra tidskrävande åtgärder Timdebitering

A 16.2 Andra kostnadskrävande åtgärder Faktisk kostnad

A 17 Tidsuppskattning

Avslag

Ärendetyp Avgift

A 17.2 Avslag för lov eller besked eller vägrat startbesked för
anmälningspliktiga åtgärder

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

A 18 Tidsuppskattning

Avskrivning

Ärendetyp Avgift

A 18.2 Avskrivning (när ansökt åtgärd inte är bygglov- eller anmälningspliktig) Ingen avgift

A 18.3 Avskrivning (återkallad ansökan eller anmälan)
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp
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A 19 Tidsuppskattning

Avvisning

Ärendetyp Avgift

A 19.2 Avvisning (när föreläggande om komplettering inte har följts)
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp
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Plan- och bygglovstaxa 2011 
 

inklusive kart- och mättaxa. 
 
 
 
 
 

 

Gäller fr.o.m. 2022-01-01 
 
 
 
 
 
 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 
 
Ändrad avseende timavgift av kommunfullmäktige i Älmhult 

2015-06-22, § 130 för år 2016 samt 2016-06-20 § 102 för år 2017  

2017- års taxa gäller tillsvidare enligt 2017-07-27, § 111 

Revidering av plantaxa 2018-10-29, § 217 

Revidering av timtaxa kommunfullmäktige 2020-11-23, § 175 

Revidering av timtaxa kommunfullmäktige 2021-11-22, § 192 
 
 

 
 
 
Denna taxa gäller för de delar av miljö- och byggnämndens verksamhet som är 

hänförliga till plan- och bygglagen. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och 

bygglagen (2010:900) eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. 

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 

myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget 

annat anges. Taxan består av bestämmelser med tillhörande tabeller. 
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Förord 
 
Riksdagen har antagit en ny plan- och bygglag (2011:900) som träder i kraft den 2 

maj 2011. Den nya lagen innebär ett förändrat arbetssätt och ger kommunerna nya 

arbetsuppgifter i samband med handläggning och tillsyn av byggärenden. Bland 

nyheterna kan nämnas utökad granskning, flera nya besked (startbesked, 

planbesked, villkorsbesked mm), samt fler samråd och arbetsplatsbesök. 

 
Sveriges Kommuner och Landstings avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad 

har tagit fram ett förslag till taxa. Konstruktionsprincipen i taxan är likartad med 

tidigare taxeförslag. En principiell skillnad är att man nu knyter taxan till gällande 

prisbasbelopp i stället för som tidigare ett lokalt fastställt grundbelopp för varje 

kommun. 

 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av 

avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande 

prisbasbelopp (mPBB), samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den 

tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendegrupp kräver. 

Därutöver kan justeringsfaktorn N läggas till funktionen i syfte att anpassa 

avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. 

 

I sitt förslag eftersträvar SKL en utjämning av avgifterna mellan olika kommuner. 

Grundtanken är naturligtvis att kommunerna så långt möjligt skall följa upplägget i 

normal-taxan. Detta förenklar kostnadsjämförelser mellan kommuner. Det bör 

också hjälpa till att effektivisera administrationen i kommunerna, t.ex. vad avser 

gemensamma ärendehanteringssystem och mallar.  

 

Bygglovavgifterna ökar markant. Detta förklaras av att med nya PBL får 

kommunen utökade uppgifter i bygglovprocessen i form av bland annat krav på 

platsbesök, formella start- och slutbesked och fler samråd. Även administrationen 

kring bygglovärendena kommer att öka med nya krav på kommunicering mm.  

 

Vissa avgifter för ärenden av enklare natur har ökat väldigt mycket. Det för-klarar 

man med nuvarande taxa inte har tillräcklig kostnadstäckning. 

 

Med utgångspunkt från SKL:s normalförslag har miljö- och byggförvaltningen 

gjort lokala anpassningar och förenklingar i detta taxeförslag som är daterat 2011- 

04-12. 

 
 

Allmänna regler om kommunala avgifter 
 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § 

kommunallagen (1991:900).  

 

För byggnadsnämndens verksamhet regleras i 12 kap 10 § PBL att en avgift inte får 

överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller 

handläggning som avgiften avser – självkostnads-principen. Syftet med 

verksamheten får således inte vara att ge vinst. Självkostnadsprincipen syftar på det 

totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 

 

Enligt likställighetsprincipen ska kommuner behandla alla sina medlemmar lika – 

se 2 kap 2 § i kommunallagen. 
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Enligt retroaktivitetsförbudet ska kommunfullmäktige ha fattat beslut om taxorna 

innan de börjar tillämpas. Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas 
enligt reglerna om laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap kommunallagen. 

 

Plan- och bygglagen (PBL 12:8-11) ger möjligheter för en byggnadsnämnd att ta ut 

avgifter för en rad beslut, besked och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder. 

Exempel på besked är planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 

slutbesked och ingripandebesked. Exempel på andra avgifter som får tas ut är för 

beslut om lov, samråd, arbetsplatsbesök och tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

samt för framtagande av kartor och handlingar. Avgift får även tas ut för att täcka 

kostnader för kungörelser och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder.  

 

Avgiften ska beräknas efter den taxa som gäller ärandets ankomst. Finner nämnden 

att det i det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av 

avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt 

ärende. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 

byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Byggnadsnämnds rätt 

att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid nämnden 

enligt särskild delegeringsordning. 

 

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. 

Mervärdesskatt ska däremot tas ut på avgifter på uppdrag. Betalning av avgift ska 

ske inom den tid som anges i faktura. Avgift kan tas ut i förskott. Uttagen avgift för 

avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell 

bygglovsavgift. 

 

Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man överklagar. 

En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas 

enligt 13 kap 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga 

ska ge in handlingarna till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick 

del av beslutet. 
 
 

Taxebestämmelser 
 
Denna taxa gäller för miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med 

stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL och kommunallagen (1991:900), om 

inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnader för den 

aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om 

inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller.  

 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av 

avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande 

prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt 

ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 

handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver har en justeringsfaktor 

N lagts till funktionen. Faktorn N föreslås i detta förslag vara 0,8. 

 

Taxan tillämpas på ärenden som inkommer till miljö- och byggnämnden efter att 

taxan trätt i kraft. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för 

ärendets ankomst eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då den åtgärd som 

avgiften avser är utförd. 

 
Benämning av faktorer för beräkning av avgifter 
HF Handläggningsfaktor 

KOM Faktor för kommunicering 
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KF Kartfaktor 

Mpbb ”Milliprisbasbelopp” – en tusendels prisbasbelopp 

MF Mätningsfaktor 

N Justeringsfaktor 

NKF Nybyggnadskartfaktor 

OF Objektsfaktor 

PLF Planfaktor 

UF Utstakningsfaktor 

 
 
Grundprincip för beräkning av avgifter är: Faktor x mPBB x N 

 

Avgift för bygglov/startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarea 

(OPA). 

 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA 

 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

 

Med nybyggnad avses uppförande av en byggnad eller flyttning av en tidigare 

uppförd byggnad på ny plats. 

 

Med tillbyggnad avses ändring av en byggnad som innebär en ökning av 

byggnadens volym. Avgiftsmässigt likställd med nybyggnad. 

 

Med ombyggnad avses ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden 

eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Avgiftsmässigt likställd med nybyggnad. 

 

Med ändring avses en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 

funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna  enligt Svensk Standard 

SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den 

noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 

 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska 

beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 

 

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 

 

Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.  

 

Vid tidersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 
 
 

Avräkning 
 
Avgifter för åtgärder som inte vidtagits och som erlagts i ska förskott ska 

återbetalas om sökanden så begär.  

 

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i 

förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. 

 
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan 

betalnings ska ske. 
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Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, (för 

närvarande sker preskription efter tio år). 
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Tabell 1, Objektsfaktorer 
 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar 

– beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt 

tabeller nedan. 
 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Mycket enkla byggnader < 50 m2*                         3 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 85 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 

25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver  + 3/1000 m2 

* I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade 

enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, 

transformatorbyggnader och liknande.  

 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den 

sammanlagda BTA + OPA. 

 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter 

dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2, Underrättelse till berörda sakägare och andra  
 
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid 

kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn.  

 
Avgift = KOM x mPBB x N 

 
 
 
 

Tabell 3, Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
 
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 

 
(OF enligt tabell 1)  

Åtgärd Handläggnings-

faktor HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot 

givet förhandsbesked 

3 

Byggnaden  

Placering, yttre utformning och färgsättning  

Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten  

Tomts ordnande inkl utfart och parkering 

Enkel kontroll av handläggningar för 

grundläggning och va-anslutning 

Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 

Skyddsåtgärder mot skred och högvatten  

Utrymnings- och räddningsvägar 

Måttgranskning 

Besiktning (platsbesök) 

7 

 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1-5   30 

Sakägare 6-9   40 

Sakägare 10-  60 

Kungörelse   + faktisk annonskostnad 40 

Kungörelse av beslut i Post- 

och Inrikestidning 

 5 
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Tabell 4, Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
 
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)  

Åtgärder HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av 

kontrollansvarig 

7 

Startbesked  

Startbesked inkl tekniskt samråd och 

fastställande av kontrollplan eller 

10 

Startbesked och beslut om kontrollplan eller 5 

Startbesked (gäller även påbörjande av 

rivning) 

3 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd inkl slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 

 
 
 
 

Tabell 5, Justering av bygglovsavgifter  
 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliserings-

prövning utanför detaljplan 

100 mPBB x N.  

Avgift enligt tabell 2 

Tillägg för prövning av liten av-

vikelse 

20 % påslag på bygglovavgiften  

Varsamhet 10 % påslag på bygglovavgiften  

Ändring 70 % av bygglovavgift (berörd del) 

Tidsbegränsat bygglov (även 

säsong) 

75 % av bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förläng-

ning (även säsong) 

50 % av bygglovavgift 

Stora enkla byggnader > 50 m3 

(Skärmtak, tält, växthus, och 

likvärdiga lagerhallar) 

50 % av bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 80 % av bygglovavgift 
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Tabell 6, Objekts- och handläggningsfaktor för övriga 
ärenden 

 
Tabellen gäller när åtgärderna handläggs som separata ärenden. 

 

Bygglovavgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N 

 

 
 
 
 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Burspråk <5 m2 2 17 13 

Takkupa (liten)  2 17 15 

Källsorteringsbehållare/grupp 

Sopskåp, sophus 

  4 14 15 

Ny hiss i bostad eller lokal  2 7 13 

Utvändig hiss eller 

permanent ramp 

 2 14 13 

Fasadändring, mindre  2 14 10 

Fasadändring, större  3 14 13 

Mur och eller plank < 40 m2 synlig sida 2 14 13 

Mur och eller plank > 40 m2 synlig sida 3 14 13 

Solfångare i andra fall än som 

följer takytan på 

enbostadshus 

 2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift som normalt 

bygglov 
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Tabell 7, Bygglov för skyltar 
 
Avgift = HF x mPBB x N 

 
 
 
 
Prövning skall ske som för byggnader  

 

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 

 

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 

 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som 

vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. 

 

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och 

stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna 

skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. 

Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 

Åtgärd  HF vid liten 

påverkan på 

stads- eller land-

skapsbild  

HF vid stor 

påverkan på 

stads- eller 

landskapsbild  

Skylt inkl ev. ställning ≥ 20 m2  200 

Skylt inkl ev. ställning ≥ 1 m2 

men ≤ 20 

m2 

60 100 

Skylt inkl ev. ställning < 1 m2 40  

Därutöver per skylt  + 20 % + 20 % 

Ljusanordning vid 

idrottsplats eller likn. 

> 5 st 40 100 

Byggskylt 

(tidsbegränsat lov) 

≥ 15 m2   40 80 

Förbesiktning  Per gång 10 20 

Remiss till Trafikverket . 15 15 
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Tabell 8, Bygglov för anläggningar 

 
Anläggning på land 

 

Avgifter för eventuella byggnader ingår inte i nedanstående avgifter. 

 

Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPPB x N 

 

 
 
 
 
 
Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, 

Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, 

Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana 

 

 

Anläggning i vatten 

 
 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta <5 000 m2 14 17 15 

 5 000-10 000 m2 26 17 15 

 ≥ 10 000 m2 36 17 15 

Parkeringsplats Antal timmar (minst 1) 

Upplag/ materialgård Antal timmar (minst 1) 

Tunnel/ bergrum Antal timmar (minst 1) 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som 

fast anlagd 

för fler båtar än för 

den egna fastighetens 

behov 

6 17 15 

Småbåtshamn – se 

marina 

för fler än 10-12 båtar, 

< 5 000 m2 

14 17 15 

Marina 5 000-10 000 m2, 

flera bryggor 

för fler än 10-12 båtar, 

annars inte hamn  

26 17 15 
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Tabell 9, Master, torn , vindkraftverk 

 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 10, Övriga ärenden 

 
Avgift = HF x mPBB x N 

 

 
 
 
 

Tabell 11, Marklov inklusive startbesked 
 
Avgiften tas enbart ut som tidersättning 

 

 
  

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF 1 HF 2 

Tidersättning 

Radio- och telemast eller 

torn + en teknikbod 

ett torn/mast 250 Antal tim. (minst 1) 

Radio- och telemast eller 

torn + en teknikbod 

fler än ett  550 Antal tim. (minst 1) 

Vindkraftverk  ett verk 550    Antal tim. (minst 1) 

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal tim. (minst 1) 

Vindkraftpark > 5 verk 2 500 Antal tim. (minst 1) 

Ärendetyp Beskrivning HF 

Anstånd ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, 

marklov rivningslov som 

förhandsbesked 

Full avgift HF 1 alternativt 

tidersättning 

 

Avvisa  20 

Återkallad ansökan 

(avskrivet ärende) 

Tidersättning  

Åtgärd Tidersättning 

Marklov såväl schakt som 

fyllning 

Antal timmar (minst 1) 

Trädfällning Antal timmar (minst 1) 
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Tabell 12, Planavgift 
 

Planbesked 

Planbesked begärs av den sökanden och handlar om när någon vill upprätta, 

ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse.  

 

Avgift för planbesked 

 

Enkel åtgärd 
7000 kr 

 

Med enkel åtgärd avses 
- Mindre projekt av enklare karaktär, mindre ändring av befintlig detaljplan, 

tillägg till detaljplan, enstaka mindre fastighet, 

- Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerat område, 

- Standard eller begränsat standardförfarande ska tillämpas och 

 

Medelstor åtgärd 
12 000 kr 

 

Med medelstor åtgärd avses 
- Projekt som inte uppfyller kriterierna för enkel åtgärd eller som inte uppfyller 

något av kriterierna för stor åtgärd. 

 

Stor åtgärd 
20 000 kr 

 

Med stor åtgärd avses 
- Projekt av större omfattning såsom större bostadsprojekt, större 

verksamhetsprojekt. 

- Komplicerade åtgärder med motstående och komplexa intressen.  

 

Ersättning för detaljplanen 

Avgiften som uppkommer i samband med detaljplanering kan erläggas på 

två sätt. Det ena sättet är planavgiften tas ut i samband med att detaljplanen 

arbetas fram. Det andra sättet är att en avgift tas ut i samband med 

bygglovet. Har avgift erlagts i samband med framtagandet av detaljplanen 

får ingen avgift tas ut i samband med bygglovet. 

 

Planavtal 

Planavtal tecknas med den sökande för att specificera tidplan, 

betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.  

 

Avgift i samband med framtagandet av detaljplanen 

Kostnaden för detaljplanen beror på förfarande, komplexitet och omfattning. 

Kostnader för särskilda utredningar och undersökningar tillkommer. Även 

kostnad för grundkarta tillkommer.  

 

Kostnaden för planarbetet debiteras vid samrådet, 50 procent, och vid 

antagande 50 procent.  
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I detaljplaner där en extern plankonsult upprättar planhandläggningar görs 

en bedömning av kommunens åtaganden gentemot den externa konsultens 

insats. 

 

Avgift i samband med bygglovet 

För detaljplan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift 

ut i samband med bygglov. 

 

Planavgift = OF x PF x mPBB x N 

 

 PF nybyggnad PF för 

tillbyggnad 

PF för annan 

anläggning än 

byggnad 

Områdes-

bestämmelse 

20 10 10 

Detaljplan 30 15 15 
 
 
 
 
 

Tabell 13, Avgift för besked 
 

Typ av besked Avgift 

Förhandsbesked 

(utanför planlagt område) 

100 mPBB x N 

Avgift för kommunicering enligt tabell 2 

tillkommer 

Ingripandebesked Tidersättning (minst 1) 

Villkorsbesked Tidersättning (minst 2) 

 

Positivt förhandsbesked debiteras med 100 % av ovanstående avgift 

Negativt förhandsbesked debiteras med 60 % av ovanstående avgift. 
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Tabell 14, Beslut om ny kontrollansvarig 
 
Avgift = HF x mPBB x N 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tabell 15, Hissar och andra motordrivna anordningar 
 
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter 

förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 

 
 
 

Tabell 16, Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 
 
Avgift = HF2 x  mPPB x N 

 
 

Tabell 17, Rivningslov inklusive startbesked 
 
Avgift = HF x mPBB x N 

 
 
 

Åtgärd HF 

Ny sakkunnig 25 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda hiss Antal timmar (minst 1 tim) 

 HF2 

Eldstad/st 30 

Ventilationsanläggning enbostadshus 30 

Ventilationsanläggning övriga 50 

Håltagning/bärande konstruktion, mindre 30 

Håltagning/bärande konstruktion, större 60 

Fettavskiljare 30 

Rivning HF 

< 250 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA  400 
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Tabell 18, Avgift för nybyggnadskarta 

 
Nybyggnadskarta (NBK) krävs när miljö- och byggnämnden anser det nödvändigt. 

Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.  

 

En normal nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga 

byggnader, planinformation och anslutningspunkter. 

 

En enkel nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, befintliga byggnader och 

planinformation. 

 

Övrigt arbete med nybyggnadskartor ersätts efter tidersättning. 

 

 

Avgift = NKF x mPBB x N 

 

 
 

  

Nybyggnadskarta NKF 

(normal NBK) 

NKF  

(enkel NBK) 

NKF 

(Primärkartut

drag) 

Enbostadstomt eller tomt 

< 1 999 m2.  

150 75 10 

2 000 – 4 999 m2 200 100 20 

5 000 – 10 000 m2 250 125 30 

Tomtyta större än 

10 000 m2 

Skälighets- bedömning eller nedlagd 

tid 
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Tabell 19, Avgift för utstakning. 
 
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut 

om lov. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras 

avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. 

 

I avgiften för utstakning ingår såväl så kallad grov- som finutsättning. Eventuell 

”byggfix” redovisas på utstakningsskissen.  

 

Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad 

mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.  

 

Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för 

underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om 

kommunen utfört arbetet. Schblonmässigt kan i övrigt utsättningsavgiften fördelas 

med 20 % vardera på beräkning och grovutsättning och 40 % på finutsättning.  

 

Utstakningsavgift = UF x mPBB x N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Beskrivning UF 

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)  

< 50 m2 100 

50-199 m2 150 

200-499 m2  175 

500-999 m2 200 

1000-1 999 m2 225 

2 000-2 999 m2 250  

Objekt >3 000 m2. Avgiften beräknas för hela ärendet 

under förutsättning att det ingår i samma beslut. 

Skälighets-

bedömning 

Tillägg per punkt utöver 4 20  

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och 

arbetsfixar 

Tidersättning 

Övrig utstakning Utstakningsfaktor UF 

Plank eller mur 50 

Transformatorstation 70 

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h) 
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Tabell 20, Lägeskontroll 
 
(Moms 25 % tillkommer) 

 

Avgift = MF x mPBB x N 

 

 
 

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

< 199 m2 50 

200 – 999 m2 75 

1 000 – 4 999 m2  100 

Över 5 000 m2 120 

Tillägg per punkt utöver 4 4 
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Tabell 21, Avgift för tillfälligt nyttjande av digital 
geografisk information 

 
(Moms 25 % tillkommer) 

 

Avgift per hektar = KF x mPBB x N 

 

Kommentarer: 

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en blandning av 

skattemedel och avgifter.  

 

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid 

uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. 

 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala 

kartmaterialet 

 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av 

kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst 

ändamål (icke exklusiv rätt). 

 

Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden till visst angivet ändamål. 

 

Nedanstående tabell gäller för arealer upp till 10 hektar. Vid större arealer görs en 

skälighetsbedömning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tidsersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. 

 

Vid analogt utskriven leverans av kartinformationen tas 10 % av den digitala 

datakostnaden plus kostnaden för utskrift enligt tabell 22. 

 
 
 

Primärkarta 

Innehåll i kartan 

Informationsandel 

i % 

KF 

Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9 

Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9 

Vägar, järnvägar, adresser 20 6 

Höjdinformation 20 6 

All information 100 30 
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Tabell 22, Avgift för utskrift 
 
(Moms 25 % tillkommer) 

 

Avgift = UF x mPBB x N 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 23, Tidersättning 
 
Tidersättning tas ut med 1 094 kronor per timme för nedlagd handläggningstid. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som tjänstemän vid nämnden 

har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra 

myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning och arbete i övrigt i 

ärendet samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan 

restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en halv timme. 

 

Vid mätningstekniska fältarbeten tillkommer utöver ovan angivet belopp 200 

kronor per timme för kostnader för mätutrustning, förbrukningsmaterial och 

bilersättning. 

 

För uppdrag som inte innebär myndighetsutövning tillkommer moms. 
_____  

Ritningsformat UF för 

Svartvitt 

UF för 

Färg 

UF för        

Vikning 

UF för 

Skanning 

A0 2 5 0,3 4 

A1 1 3,5 0,2 4 

A2 0,5 2 0,1 4 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 188 Antagande av Taxa för geodata-, kart- och 
mätningsverksamhet 
Ärendenummer KS 2022/170 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar ny taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för 

geodata-, kart- och mätningsverksamhet”, vilken ersätter tabellerna 18-21 
och 23 i ”Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa.”. Taxan 
träder i kraft 2023-01-01 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde berör förutom miljö- och 
byggverksamhet också kart- och mätningsverksamhet. Sedan hösten år 2020 
finns det tre avdelningar på miljö- och byggförvaltningen; vilka är 
miljöavdelningen, byggavdelningen och kart- och mätningsavdelningen.  
För närvarande gäller taxan ”Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och 
mättaxa” för myndighetsutövning, produkter och tjänster berörande såväl bygg- 
som kart- och mätningsavdelningen.  
Kart- och mätningsverksamheten har beröringsområden med byggavdelningens 
verksamhet vad beträffar bygglov med kart- och utstakningsuppdrag; men stor 
del av kart- och mätningsavdelningens övriga verksamhet utgör uppbyggnad av 
kartdatabas, avtalsknutna uppdrag och kart- och mätningsservice som inte är 
knuten till byggavdelningens verksamhet. 
Ovan nämnda situation samt teknikutveckling, förändrade produktionssätt, 
kostnadsförändringar, nya begrepp, nya produkter och inte minst förståelse för 
taxans uppbyggnad, medför att det är lämpligt att det finns en separat taxa som 
gäller kart- och mätningsavdelningens produkter och tjänster. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-08-22, § 74  

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-06. 

• Miljö- och byggförvaltningens skrivelse ”Taxa för geodata-, kart- och 
mätningsverksamhet - jämförelse taxeförslag - gällande taxa”. 

• Miljö- och byggförvaltningens förslag till taxa ”Miljö- och byggnämndens 
taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet” 

• Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-17  1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om antagande av Taxa för 
geodata-, kart- och mätningsverksamhet  
Ärendenummer KS 2022/170 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde berör förutom miljö- och 
byggverksamhet också kart- och mätningsverksamhet. Sedan hösten år 2020 
finns det tre avdelningar på miljö- och byggförvaltningen; vilka är 
miljöavdelningen, byggavdelningen och kart- och mätningsavdelningen.  
För närvarande gäller taxan ”Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och 
mättaxa” för myndighetsutövning, produkter och tjänster berörande såväl bygg- 
som kart- och mätningsavdelningen.  
Kart- och mätningsverksamheten har beröringsområden med byggavdelningens 
verksamhet vad beträffar bygglov med kart- och utstakningsuppdrag; men stor 
del av kart- och mätningsavdelningens övriga verksamhet utgör uppbyggnad av 
kartdatabas, avtalsknutna uppdrag och kart- och mätningsservice som inte är 
knuten till byggavdelningens verksamhet. 
Ovan nämnda situation samt teknikutveckling, förändrade produktionssätt, 
kostnadsförändringar, nya begrepp, nya produkter och inte minst förståelse för 
taxans uppbyggnad, medför att det är lämpligt att det finns en separat taxa som 
gäller kart- och mätningsavdelningens produkter och tjänster. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-08-22, § 74  

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-06. 

• Miljö- och byggförvaltningens skrivelse ”Taxa för geodata-, kart- och 
mätningsverksamhet - jämförelse taxeförslag - gällande taxa”. 

• Miljö- och byggförvaltningens förslag till taxa ”Miljö- och byggnämndens 
taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet” 

• Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar ny taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för 

geodata-, kart- och mätningsverksamhet”, vilken ersätter tabellerna 18-21 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-17  2(2) 

 
och 23 i ”Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa.”. Taxan 
träder i kraft 2023-01-01 

 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämnsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-07-06  1(3) 

 

 

Miljö- och Byggförvaltning 
Mats Jeppsson   
mob@almhult.se 
 

Miljö- och byggnämnden 
 

Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet
  
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP m-2021-1032  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde berör förutom miljö- och 
byggverksamhet också kart- och mätningsverksamhet. Sedan hösten år 2020 
finns det tre avdelningar på miljö- och byggförvaltningen; vilka är 
miljöavdelningen, byggavdelningen och kart- och mätningsavdelningen.  
 
För närvarande gäller taxan ”Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och 
mättaxa” för myndighetsutövning, produkter och tjänster berörande såväl bygg- 
som kart- och mätningsavdelningen.  
 
Kart- och mätningsverksamheten har beröringsområden med byggavdelningens 
verksamhet vad beträffar bygglov med kart- och utstakningsuppdrag; men stor 
del av kart- och mätningsavdelningens övriga verksamhet utgör uppbyggnad av 
kartdatabas, avtalsknutna uppdrag och kart- och mätningsservice som inte är 
knuten till byggavdelningens verksamhet. 
Ovan nämnda situation samt teknikutveckling, förändrade produktionssätt, 
kostnadsförändringar, nya begrepp, nya produkter och inte minst förståelse för 
taxans uppbyggnad, medför att det är lämpligt att det finns en separat taxa som 
gäller kart- och mätningsavdelningens produkter och tjänster. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse ” Miljö- och 
byggnämndens taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet” daterad 
2022-07-06. 
 

• Miljö- och byggförvaltningens skrivelse ”Taxa för geodata-, kart- och 
mätningsverksamhet - jämförelse taxeförslag - gällande taxa”. 
 

• Miljö- och byggförvaltningens förslag till taxa ”Miljö- och 
byggnämndens taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet” 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-07-06  2(3) 

 

 

Ärendebeskrivning 
För den del av kart- och mätningsavdelningens verksamhet som är 
avgiftsfinansierad används idag taxan ”Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive 
kart- och mättaxa” för att beräkna avgift. Den gäller avgift för både 
myndighetsutövning, där mervärdesskatt inte tas ut, och övrig verksamhet med 
framtagande av geodataprodukter och kart- och mätningstjänster.  
Taxan stödjer sig på plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och kommunallagen 
(SFS 2017:725).  
Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen, produkten eller tjänsten.  
 
Sedan nämnda taxa skapades har teknikutvecklingen medfört att insamling av 
geodata och till exempel kartproduktion delvis sker med andra metoder och vissa 
produkter har förändrat innehåll. Flera begrepp har tillkommit och förväntningar 
på produkter och utförda tjänster har förändrats, ofta i riktning mot att utföras 
snabbare och större datamängd och mer kvalitetssäkrat innehåll. Till exempel 
används numera annan metod (ofta med gnss-teknik) för att staka ut och 
kontrollera en fasadlinje än tidigare traditionell längdmätning.  
 
För att spegla verklig arbetsinsats och skapa tydlighet, förståelse och logik för 
avgiftsberäkning krävs förändringar av taxans tabeller.  
Därtill behövs tabell som anger avgift för nya typer av produkter och tjänster, 
som avdelningen numera kan erbjuda. 
Stor del av kart- och mätningsavdelningens verksamhet utgör uppbyggnad av 
kartdatabas, avtalsknutna uppdrag och kart- och mätningsservice som inte är 
knuten till byggavdelningens verksamhet. Inom kart- och mätningsavdelningens 
verksamhetsområden sker det ständiga förändringar i produktionssätt och 
teknikanvändande. 
Det är lämpligt att avgifter för kart- och mätningsavdelningens produkter och 
tjänster grundar sig på redovisning i en taxa skild från förvaltningens övriga 
verksamheter.  
 
I nuvarande taxa används ofta milliprisbasbelopp (en tusendel av gällande 
prisbasbelopp, mPBB) i avgiftstabellerna. Detta ger förvisso en indexjustering, 
men Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anger numera att det så kallade 
PKV är lämpligt som grund för indexjustering av avgifter i kommunala taxor.  
Fördelarna med att använda indexjustering av avgifter i kommunala taxor är att 
det innebär dels en minskad administration och dels att avgifterna i taxan 
kommer att följa utvecklingen av de kommunala kostnaderna för 
tillhandahållandet av tjänsten.  
Förslaget till ny taxa innehåller därför ett stycke som innebär att PKV används 
för att indexjustera. Avsikten är att avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) i 
denna taxa justeras för varje kalenderår (avgiftsår) med den procentsats för PKV som 
publiceras på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  
 
Avsikten är att ny taxa vinner laga kraft och kan tas i bruk från och med  
2023-01-01. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-07-06  3(3) 

 

 

 
Förslag till beslut 

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige:  
1. antar ny taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för geodata-, kart- och 

mätningsverksamhet”, vilken ersätter tabellerna 18-21 och 23 i ”Plan- och 
bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa”. 
 
Taxan träder i kraft 2023-01-01 

 
 
 
Mats Jeppsson Underskrift 
Avdelningschef kart- och mätningsavdelningen Titel 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen ks@almhult.se 
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Miljö- och byggnämnden 
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Styrdokument 
 
Miljö- och byggnämndens taxa för 
geodata-, kart- och mätningsverksamhet 
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 Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet  

 [Förvaltning]  2(10) 
 
 
 

 
Innehållsförteckning 
 
Inledande bestämmelser ...................................................................................................sid 3 
Tabell 1, tidersättning ........................................................................................................sid 5 
Tabell 2, avgift för uttag från primärkarta och grundkarta ..................................................sid 6 
Tabell 3, avgift för nybyggnadskarta ..................................................................................sid 7 
Tabell 4, avgift för utstakning .............................................................................................sid 8 
Tabell 5, avgift för kontrollmätning .....................................................................................sid 9 
Tabell 6, avgift för digitalt ortofoto och punktmoln .............................................................sid 10 
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 Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet  

 [Förvaltning]  3(10) 
 
 
 

Inledande bestämmelser 
 
Taxans omfattning, användning och grund 
Denna taxa med avgifter gäller för myndighetsutövning, produkt och tjänst som kart- och 
mätningsavdelningen, under miljö- och byggförvaltningen, utövar och tillhandahåller. 
 
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) eller kommunallagen (SFS 2017:725).  
För kartprodukter och tjänster som genomförs inom ramen för en lovprövning, exempelvis ett bygglov, 
tas avgifter ut i enlig med Plan- och bygglagen 12 kap. § 8. 
För övriga geodataprodukter och servicetjänster tar kommunen ut avgifter i enlighet med Kommunallagen 
2 kap. § 5. 
 
Kommunen finansierar verksamheten med en blandning av skattemedel och avgifter.  
Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen, produkten 
eller tjänsten. Älmhults kommun tillämpar reglerna i 12 kap 10 § PBL, vilket innebär att en avgift inte får 
överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av handläggning eller produkt som avgiften 
avser – självkostnadsprincipen. Syftet med verksamheten får således inte vara att ge vinst.  
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 
För layout- och bildbehandling kan tidersättning tillkomma utöver den avgift som framgår av tabell. 
 
Kommunens geografiska data är upphovsrättsligt skyddat, och vid upplåtelse av detta överlåts normalt 
endast rätten att nyttja data för visst ändamål (icke exklusiv rätt), och nyttjanderätten bör normalt 
begränsas i tiden till visst angivet ändamål.  
För permanenta användare av kommunal geodata tecknas normalt avtal, som löper under flera år.   
 
Enligt likställighetsprincipen i kommunallagen ska kommuner behandla alla sina medlemmar lika. 
 
 

Avgift och mervärdesskatt 
Avgiften för utförande av en tjänst eller försäljning av en produkt som taxan omfattar, framgår av 
taxetabellen med bestämmelser. 
 
Samtliga belopp i tabellerna är angivna exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt uttas inte på avgifter 
som baseras på myndighetsutövning. Mervärdesskatt tillkommer på avgift som avser produkter och 
tjänster som inte är myndighetsutövning, exempelvis utstakning. 
 
Betalning av avgift ska ske inom den tid som anges i faktura. 
 
 

Tillämplig taxa, ändringar och indexjustering 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet avseende utförande av en tjänst eller försäljning av 
en produkt som taxan omfattar inkommer. 
Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har byggnadsnämnden rätt att 
tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den sökande. 
 
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Nuvarande avgifter 
redovisas i 2022 års nivå.  
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 Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet  

 [Förvaltning]  4(10) 
 
 
 

 
Avgiftsbeloppen i samtliga tabeller i denna taxa justeras för varje kalenderår (avgiftsår) med den 
procentsats för PKV som publiceras på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 
 
Den avgift per timme som anges i tabell 1, tidersättning, ligger till grund för avgifter enligt övriga tabeller 
i denna taxa. 
 
 

Betalningsskyldighet, betalning och överklagan 
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som beställer en produkt eller en tjänst i enlighet med 
taxan, när beställd produkt levererats eller beställd åtgärd vidtagits 
 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Älmhults kommun. Betalning ska ske inom tid som 
anges i beslutet om avgift eller i räkning. Sker inte betalning inom tid som anges på fakturan utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 
 
Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man överklagar.  
 
 

Ikraftträdande 
Denna taxa ska tillämpas från och med 2023-01-01. 
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 Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet  

 [Förvaltning]  5(10) 
 
 
 
Tabell 1, tidersättning   
  

Tabellen används för att beräkna avgift för tjänster och framtagande av vissa produkter som handläggs 
med timdebitering.   
  

Tidersättningstabell: 
 

Typ av handläggningstid Avgift (kr/timme) 
Kontorsarbete 1074 
Mätningstekniskt fältarbete 1274   

25 % moms tillkommer vid handläggning som inte utgör myndighetsutövning..   

Förtydligande: 
 

  

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som tjänstemän vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, 
restid, beredning och arbete i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  
I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en 
halv timme. 
Vid tidersättning utgår en minimiavgift motsvarande en halv timmes arbete. Därutöver betalas avgift per 
påbörjad halvtimme. 
Vid mätningstekniska fältarbeten är timavgiften högre än för kontorsarbete, med anledning av kostnader 
för mätningsutrustning, förbrukningsmaterial och bilersättning.   

Nedan listat är exempel på produkter och tjänster som inte utgör myndighetsutövning. De debiteras efter 
handläggningstid och avgift beräknas med denna tidersättningstabell.  
·        Fastighetsutredning i samband med detaljplanering 
·        Stadsmodell 3D, terrängmodell, byggnader med takkonstruktion, byggnadskuber, höjdgitter 
·        Stompunktsuppgifter 

 

·        Snedbilder 
 

·        Fastighetsägarförteckning 
 

·        Gränsanvisning 
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 Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet  

 [Förvaltning]  6(10) 
 
 
 
Tabell 2, avgift för uttag från primärkarta och grundkarta   

Tabellen gäller för kartprodukter och geodatauttag av nedan specificerade objekttyper från kommunens 
primärkartedatabas.   
  

Avgiftstabell för uttag ur primärkarta och grundkarta:  
Produkt och tjänst Avgift (kr) 
Primärkarteuttag och grundkarta 1027 
  * areal i hektar   

Reduceringstabell:  
 

Areal i hektar Prisreducering i procent 
> 10 10 
> 20 20 
> 30 30 
> 40 offert   

Avgift för nyttjanderätt av produkten reduceras med stigande areal enligt ovanstående tabell. Det är 
endast de hektar som ligger inom respektive intervall i kolumnen Areal i hektar som reducering av avgift 
med motsvarande procentsats gäller för. 

25 % moms tillkommer. 
 

  

Förtydligande: 
 

  

Avgift för produkter och uttag beräknas med hjälp av arealkostnad och i förekommande fall 
avgiftsreducering, enligt tabeller nedan. 
Tabellen anger avgift för geografiska data som kommunen har tillgängligt i så kallad primärkartedatabas, 
vilka data innefattar objekt som redovisar byggnader, kommunikation, hydrografi och i viss mån 
markdetaljer. 
Kommunen finansierar verksamheten med en blandning av skattemedel och avgifter.  
Kommunens geografiska data är upphovsrättsligt skyddat, och vid upplåtelse av detta överlåts normalt 
endast rätten att nyttja data för visst ändamål (icke exklusiv rätt), och nyttjanderätten bör normalt 
begränsas i tiden till visst angivet ändamål. För permanenta användare av kommunal geodata tecknas 
normalt avtal, som löper under flera år 
För layout- och bildbehandling kan tidersättning tillkomma 
Levererad geodata får ej säljas vidare till tredje part. 
Vid avgiftsberäkning avrundas areal i hektar till närmsta högre heltal. 
För uttagsarealer över 40 hektar tillämpas offert. 
Tidersättning kan tillkomma beroende på vilken tid arbetet med uttaget tar i anspråk. 
För uttag av grundkarta kan tidersättning tillkomma då sådant kartunderlag ofta kräver mer omfattande 
utredningsarbete, fältbesök, hög lägesnoggrannhet och kvalitetssäkrad data.  
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 Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet  

 [Förvaltning]  7(10) 
 
 
 
Tabell 3, avgift för nybyggnadskarta  
Tabellen gäller för kartunderlag som ligger till grund för situationsplan som används vid byggavdelningens 
lovprövning. Vanlig benämning för kartunderlaget är nybyggnadskarta.  
 
 
Avgiftstabell för nybyggnadskarta: 

  

Nybyggnadskartans 
arealomfattning 

Avgift (kr) 
nybyggnadskarta typ 
A 

Avgift (kr) 
nybyggnadskarta typ 
B 

Avgift (kr) 
nybyggnadskarta typ 
C 

< 2000 m2.  6243 2621 473 

2000 – < 5000 m2 7723 3464 779 

5000 – 10000 m2 9408 4512 1290 

> 10000 m2 Timdebitering, dock 
lägst 

Timdebitering, dock 
lägst 

Timdebitering, dock 
lägst 

  9408 4512 1290 
 
   

 
Förtydligande:  

Nybyggnadskarta används som underlag till situationsplan vid ansökan om bygg-, rivnings- och marklov 
inom detaljplanelagt område.   

Behovet av information vid lovbedömningen avgör vilket innehåll som kartan ska ha och därmed vilken 
typ av nybyggnadskarta som ska användas.  
Nybyggnadskarta Typ A (fullständig nybyggnadskarta) innehåller granskad primärkartedata, 
fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, höjddata och anslutningspunkt för vatten och avlopp. 
Nybyggnadskarta Typ B (förenklad nybyggnadskarta) innehåller granskad primärkartedata, 
fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser och höjddata. 
Nybyggnadskarta Typ C (nybyggnadskarta från primärkarteutdrag) innehåller granskad primärkartedata.  

Kart- och mätningsavdelningen kan besluta om att äldre nybyggnadskarta kan nyttjas efter revidering, 
och avgift tas då ut enligt tabell 1, tidersättning. 
Kommunen finansierar verksamheten med en blandning av skattemedel och avgifter.  
Kommunens geografiska data är upphovsrättsligt skyddat, och vid upplåtelse av detta överlåts normalt 
endast rätten att nyttja data för visst ändamål (icke exklusiv rätt), och nyttjanderätten bör normalt 
begränsas i tiden till visst angivet ändamål. För permanenta användare av kommunal geodata tecknas 
normalt avtal, som löper under flera år 
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 Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet  

 [Förvaltning]  8(10) 
 
 
 
Tabell 4, avgift för utstakning   

Tabellen gäller för utstakning i samband med bygglov.    

Avgiftstabell för utstakning:  
 

Tjänst Avgift (kr) 
Utstakning 2148 
  + antal fasadlinjer * 
  956   

25 % moms tillkommer. 
 

  

Förtydligande: 
 

  

Avgift för utstakning beräknas som startkostnad och tillägg för varje byggnadsfasadlinje. 
I avgiften för utstakning ingår dels beräkningsarbete och dels så kallad grovutstakning och finutsättning 
vid vardera ett tillfälle. 
Utstakning kan göras antingen av miljö- och byggnadsnämndens personal som arbetar med kart- och 
mätningsfrågor eller av någon annan kunnig person som byggherren anger. Om byggherren föreslår att 
utstakningen ska göras av någon annan ska byggnadsnämnden pröva och ta ställning till om personen 
är tillräckligt kunnig för att kunna utföra en utstakning, och som stöd för denna bedömning nyttjas 
Lantmäteriets dokument ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet - Rekommendationer” och 
”Grundläggande mätningsteknisk färdighet – Kompletterande information”. 
Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för grunddata m.m. med 
40 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet. Schablonmässigt avgiften fördelas 
med 20 % vardera på grunddata, beräkning och grovutsättning och 40 % på finutsättning.  
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 Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet  

 [Förvaltning]  9(10) 
 
 
 
Tabell 5, avgift för kontrollmätning   

Tabellen gäller för kontrollmätning i samband med bygglov.    
  

Avgiftstabell för kontrollmätning: 
Tjänst Avgift (kr) 
Kontrollmätning 1074 
  + antal kontrollpunkter * 
  106   

25 % moms tillkommer. 
 

  

Förtydligande: 
 

  

Avgift för kontrollmätning beräknas som startkostnad och tillägg för varje kontrollpunkt, enligt tabell 
nedan. 
I avgiften för kontrollmätning ingår beräkningsarbete och vid ett tillfälle kontroll av geografiskt läge för så 
kallade kontrollpunkter, vilka i normalfallet representerar blivande byggnadshörn. 
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 Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet  

 [Förvaltning]  10(10) 
 
 
 
Tabell 6, avgift för digitalt ortofoto och punktmoln   

Tabellen gäller för kommunens egna befintliga datamängd av ortofoto och punktmoln.    
  

Avgiftstabell för digitalt ortofoto och punktmoln: 
Produkt Avgift (kr) 
Digitalt ortofoto och punktmoln 1074 
  * √(areal i hektar) 

  

25 % moms tillkommer. 
 

  

Förtydligande: 
 

  

Tabellen gäller för arealer upp till 100 hektar. Vid större arealer tillämpas offert. 
Tabellen tillämpas vid avgiftsberäkning för tillfälliga nyttjare av befintlig kommunal geografisk data i form 
av digitalt ortofoto och punktmoln. 
Om kommunen antar uppdrag att ta fram motsvarande produkt över område där det idag saknas data, 
ska avgift beräknas enligt tabell 1, tidersättning, alternativt enligt separat tecknat avtal. 
Vid avgiftsberäkning avrundas areal i hektar till närmsta högre heltal. 
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Miljö- och byggnämndens taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet
Avgiftsjämförelse för de 20 vanligaste ärendetyperna, mellan nuvarande taxa (gällande år 2021) och förslag till ny taxa

Tabell Detaljerad beskrivning Avgift per ärende 
enligt nuvarande 
taxa (2021)

Avgift per ärende 
enligt förslag till 
ny taxa

Avgiftsföränd-ring 
per enskilt ärende

Ärendetypens 
andel av samtliga 
ärenden där 
taxeförändring 
påverkar (tot. 
ung. 150 ärenden 
per år)

Avgiftsföränd-
ringens totala 
intäktspåverkan 
per ärendetyp år 
2021 (avr. till 
1000-tal kr)

1 Tidersättning Ett tvåtimmars inmätningsuppdrag med kartredovisning 2136 2348 212 Mycket liten 0

2 Primärkartedata Ett mindre digitalt kartutdrag med primärkartans detaljer 1142 1027 -115 Mycket liten 0
2 Primärkartedata Ett större digitalt kartutdrag med primärkartans detaljer 28560 25675 -2885 Mycket liten 0

3 Nybyggnadskarta Enkelt mindre kartunderlag för bygglovsansökan (C <2000m²) 381 473 92 50% 6000
3 Nybyggnadskarta Enkelt medelstort kartunderlag för bygglovsansökan (C <5000m²) 762 779 17 Mycket liten 0
3 Nybyggnadskarta Enkelt större kartunderlag för bygglovsansökan (C <10000m²) 1142 1290 148 Mycket liten 0
3 Nybyggnadskarta Förenklad mindre nybyggnadskarta för bygglovsansökan (B <2000m²) 2856 2621 -235 ≤ 5 % -2000
3 Nybyggnadskarta Förenklad medelstor nybyggnadskarta för bygglovsansökan (B <5000m²) 3808 3464 -344 ≤ 5 % -1000
3 Nybyggnadskarta Förenklad större nybyggnadskarta för bygglovsansökan (B <10000m²) 4760 4512 -248 ≤ 5 % -1000
3 Nybyggnadskarta Mindre nybyggnadskarta för bygglovsansökan (A <2000m²) 5712 6243 531 10% 5000
3 Nybyggnadskarta Medelstor nybyggnadskarta för bygglovsansökan (A <5000m²) 7616 7723 107 ≤ 5 % 0
3 Nybyggnadskarta Större nybyggnadskarta för bygglovsansökan (A <10000m²) 9520 9408 -112 ≤ 5 % -1000

4 Utstakning En mindre villa med fyra fasader (byggnadsyta 50-199 m²) 5712 5970 258 ≤ 10 % 3000
4 Utstakning En stor villa med fyra fasader (byggnadsyta200-499 m²) 6664 5970 -694 ≤ 10 % -6000
4 Utstakning En större byggnad med fyra fasader (byggnadsyta 1000-1999 m²) 8568 5970 -2598 ≤ 5 % -5000
4 Utstakning En mindre villa (<199 m² 4 f) och en komplementbyggnad (<50 m² 4 f) 8758 9792 1034 ≤ 10 % 10000
4 Utstakning En stor villa (<499 m² 4 f) och en komplementbyggnad (<50 m² 4 f) 9710 9792 82 ≤ 10 % 1000
4 Utstakning En större vinkelbyggnad (<1999 m² 6 f) 10091 9792 -299 ≤ 5 % -1000

5 Kontrollmätning En mindre byggnad med fyra fasader 1904 1498 -406 Mycket liten 0
5 Kontrollmätning En större byggnad (<499 m² 4 f) och en komplementbyggnad (<50 m² 4 f) 3465 1922 -1543 Mycket liten 0

Sammanfattningsvis skulle förslag till ny taxa ha gett ungefär samma totala intäktsstorlek år 2021, räknat i tiotusental kronor; även om 
en enskild ärendetyp ger skillnad på uppåt 10000 kronor i total årsintäkt. 
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Plan- och bygglovstaxa 2011 
 

inklusive kart- och mättaxa. 
 
 
 
 
 

 

Gäller fr.o.m. 2022-01-01 
 
 
 
 
 
 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 
 
Ändrad avseende timavgift av kommunfullmäktige i Älmhult 

2015-06-22, § 130 för år 2016 samt 2016-06-20 § 102 för år 2017  

2017- års taxa gäller tillsvidare enligt 2017-07-27, § 111 

Revidering av plantaxa 2018-10-29, § 217 

Revidering av timtaxa kommunfullmäktige 2020-11-23, § 175 

Revidering av timtaxa kommunfullmäktige 2021-11-22, § 192 
 
 

 
 
 
Denna taxa gäller för de delar av miljö- och byggnämndens verksamhet som är 

hänförliga till plan- och bygglagen. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och 

bygglagen (2010:900) eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. 

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 

myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget 

annat anges. Taxan består av bestämmelser med tillhörande tabeller. 
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Förord 
 
Riksdagen har antagit en ny plan- och bygglag (2011:900) som träder i kraft den 2 

maj 2011. Den nya lagen innebär ett förändrat arbetssätt och ger kommunerna nya 

arbetsuppgifter i samband med handläggning och tillsyn av byggärenden. Bland 

nyheterna kan nämnas utökad granskning, flera nya besked (startbesked, 

planbesked, villkorsbesked mm), samt fler samråd och arbetsplatsbesök. 

 
Sveriges Kommuner och Landstings avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad 

har tagit fram ett förslag till taxa. Konstruktionsprincipen i taxan är likartad med 

tidigare taxeförslag. En principiell skillnad är att man nu knyter taxan till gällande 

prisbasbelopp i stället för som tidigare ett lokalt fastställt grundbelopp för varje 

kommun. 

 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av 

avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande 

prisbasbelopp (mPBB), samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den 

tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendegrupp kräver. 

Därutöver kan justeringsfaktorn N läggas till funktionen i syfte att anpassa 

avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. 

 

I sitt förslag eftersträvar SKL en utjämning av avgifterna mellan olika kommuner. 

Grundtanken är naturligtvis att kommunerna så långt möjligt skall följa upplägget i 

normal-taxan. Detta förenklar kostnadsjämförelser mellan kommuner. Det bör 

också hjälpa till att effektivisera administrationen i kommunerna, t.ex. vad avser 

gemensamma ärendehanteringssystem och mallar.  

 

Bygglovavgifterna ökar markant. Detta förklaras av att med nya PBL får 

kommunen utökade uppgifter i bygglovprocessen i form av bland annat krav på 

platsbesök, formella start- och slutbesked och fler samråd. Även administrationen 

kring bygglovärendena kommer att öka med nya krav på kommunicering mm.  

 

Vissa avgifter för ärenden av enklare natur har ökat väldigt mycket. Det för-klarar 

man med nuvarande taxa inte har tillräcklig kostnadstäckning. 

 

Med utgångspunkt från SKL:s normalförslag har miljö- och byggförvaltningen 

gjort lokala anpassningar och förenklingar i detta taxeförslag som är daterat 2011- 

04-12. 

 
 

Allmänna regler om kommunala avgifter 
 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § 

kommunallagen (1991:900).  

 

För byggnadsnämndens verksamhet regleras i 12 kap 10 § PBL att en avgift inte får 

överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller 

handläggning som avgiften avser – självkostnads-principen. Syftet med 

verksamheten får således inte vara att ge vinst. Självkostnadsprincipen syftar på det 

totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 

 

Enligt likställighetsprincipen ska kommuner behandla alla sina medlemmar lika – 

se 2 kap 2 § i kommunallagen. 
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Enligt retroaktivitetsförbudet ska kommunfullmäktige ha fattat beslut om taxorna 

innan de börjar tillämpas. Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas 
enligt reglerna om laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap kommunallagen. 

 

Plan- och bygglagen (PBL 12:8-11) ger möjligheter för en byggnadsnämnd att ta ut 

avgifter för en rad beslut, besked och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder. 

Exempel på besked är planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 

slutbesked och ingripandebesked. Exempel på andra avgifter som får tas ut är för 

beslut om lov, samråd, arbetsplatsbesök och tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

samt för framtagande av kartor och handlingar. Avgift får även tas ut för att täcka 

kostnader för kungörelser och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder.  

 

Avgiften ska beräknas efter den taxa som gäller ärandets ankomst. Finner nämnden 

att det i det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av 

avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt 

ärende. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 

byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Byggnadsnämnds rätt 

att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid nämnden 

enligt särskild delegeringsordning. 

 

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. 

Mervärdesskatt ska däremot tas ut på avgifter på uppdrag. Betalning av avgift ska 

ske inom den tid som anges i faktura. Avgift kan tas ut i förskott. Uttagen avgift för 

avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell 

bygglovsavgift. 

 

Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man överklagar. 

En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas 

enligt 13 kap 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga 

ska ge in handlingarna till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick 

del av beslutet. 
 
 

Taxebestämmelser 
 
Denna taxa gäller för miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med 

stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL och kommunallagen (1991:900), om 

inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnader för den 

aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om 

inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller.  

 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av 

avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande 

prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt 

ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 

handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver har en justeringsfaktor 

N lagts till funktionen. Faktorn N föreslås i detta förslag vara 0,8. 

 

Taxan tillämpas på ärenden som inkommer till miljö- och byggnämnden efter att 

taxan trätt i kraft. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för 

ärendets ankomst eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då den åtgärd som 

avgiften avser är utförd. 

 
Benämning av faktorer för beräkning av avgifter 
HF Handläggningsfaktor 

KOM Faktor för kommunicering 
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KF Kartfaktor 

Mpbb ”Milliprisbasbelopp” – en tusendels prisbasbelopp 

MF Mätningsfaktor 

N Justeringsfaktor 

NKF Nybyggnadskartfaktor 

OF Objektsfaktor 

PLF Planfaktor 

UF Utstakningsfaktor 

 
 
Grundprincip för beräkning av avgifter är: Faktor x mPBB x N 

 

Avgift för bygglov/startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarea 

(OPA). 

 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA 

 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

 

Med nybyggnad avses uppförande av en byggnad eller flyttning av en tidigare 

uppförd byggnad på ny plats. 

 

Med tillbyggnad avses ändring av en byggnad som innebär en ökning av 

byggnadens volym. Avgiftsmässigt likställd med nybyggnad. 

 

Med ombyggnad avses ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden 

eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Avgiftsmässigt likställd med nybyggnad. 

 

Med ändring avses en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 

funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna  enligt Svensk Standard 

SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den 

noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 

 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska 

beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 

 

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 

 

Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.  

 

Vid tidersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 
 
 

Avräkning 
 
Avgifter för åtgärder som inte vidtagits och som erlagts i ska förskott ska 

återbetalas om sökanden så begär.  

 

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i 

förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. 

 
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan 

betalnings ska ske. 
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Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, (för 

närvarande sker preskription efter tio år). 
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Tabell 1, Objektsfaktorer 
 
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar 

– beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt 

tabeller nedan. 
 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Mycket enkla byggnader < 50 m2*                         3 

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 85 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 

25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver  + 3/1000 m2 

* I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade 

enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, 

transformatorbyggnader och liknande.  

 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den 

sammanlagda BTA + OPA. 

 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter 

dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2, Underrättelse till berörda sakägare och andra  
 
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid 

kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn.  

 
Avgift = KOM x mPBB x N 

 
 
 
 

Tabell 3, Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
 
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 

 
(OF enligt tabell 1)  

Åtgärd Handläggnings-

faktor HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot 

givet förhandsbesked 

3 

Byggnaden  

Placering, yttre utformning och färgsättning  

Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten  

Tomts ordnande inkl utfart och parkering 

Enkel kontroll av handläggningar för 

grundläggning och va-anslutning 

Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 

Skyddsåtgärder mot skred och högvatten  

Utrymnings- och räddningsvägar 

Måttgranskning 

Besiktning (platsbesök) 

7 

 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1-5   30 

Sakägare 6-9   40 

Sakägare 10-  60 

Kungörelse   + faktisk annonskostnad 40 

Kungörelse av beslut i Post- 

och Inrikestidning 

 5 
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Tabell 4, Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
 
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)  

Åtgärder HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av 

kontrollansvarig 

7 

Startbesked  

Startbesked inkl tekniskt samråd och 

fastställande av kontrollplan eller 

10 

Startbesked och beslut om kontrollplan eller 5 

Startbesked (gäller även påbörjande av 

rivning) 

3 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd inkl slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 

 
 
 
 

Tabell 5, Justering av bygglovsavgifter  
 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliserings-

prövning utanför detaljplan 

100 mPBB x N.  

Avgift enligt tabell 2 

Tillägg för prövning av liten av-

vikelse 

20 % påslag på bygglovavgiften  

Varsamhet 10 % påslag på bygglovavgiften  

Ändring 70 % av bygglovavgift (berörd del) 

Tidsbegränsat bygglov (även 

säsong) 

75 % av bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förläng-

ning (även säsong) 

50 % av bygglovavgift 

Stora enkla byggnader > 50 m3 

(Skärmtak, tält, växthus, och 

likvärdiga lagerhallar) 

50 % av bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning 80 % av bygglovavgift 
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Tabell 6, Objekts- och handläggningsfaktor för övriga 
ärenden 

 
Tabellen gäller när åtgärderna handläggs som separata ärenden. 

 

Bygglovavgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N 

 

 
 
 
 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Burspråk <5 m2 2 17 13 

Takkupa (liten)  2 17 15 

Källsorteringsbehållare/grupp 

Sopskåp, sophus 

  4 14 15 

Ny hiss i bostad eller lokal  2 7 13 

Utvändig hiss eller 

permanent ramp 

 2 14 13 

Fasadändring, mindre  2 14 10 

Fasadändring, större  3 14 13 

Mur och eller plank < 40 m2 synlig sida 2 14 13 

Mur och eller plank > 40 m2 synlig sida 3 14 13 

Solfångare i andra fall än som 

följer takytan på 

enbostadshus 

 2 14 13 

Frivilligt bygglov Avgift som normalt 

bygglov 
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Tabell 7, Bygglov för skyltar 
 
Avgift = HF x mPBB x N 

 
 
 
 
Prövning skall ske som för byggnader  

 

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. 

 

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 

 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som 

vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. 

 

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och 

stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna 

skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. 

Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 

Åtgärd  HF vid liten 

påverkan på 

stads- eller land-

skapsbild  

HF vid stor 

påverkan på 

stads- eller 

landskapsbild  

Skylt inkl ev. ställning ≥ 20 m2  200 

Skylt inkl ev. ställning ≥ 1 m2 

men ≤ 20 

m2 

60 100 

Skylt inkl ev. ställning < 1 m2 40  

Därutöver per skylt  + 20 % + 20 % 

Ljusanordning vid 

idrottsplats eller likn. 

> 5 st 40 100 

Byggskylt 

(tidsbegränsat lov) 

≥ 15 m2   40 80 

Förbesiktning  Per gång 10 20 

Remiss till Trafikverket . 15 15 
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Tabell 8, Bygglov för anläggningar 

 
Anläggning på land 

 

Avgifter för eventuella byggnader ingår inte i nedanstående avgifter. 

 

Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPPB x N 

 

 
 
 
 
 
Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, 

Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, 

Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana 

 

 

Anläggning i vatten 

 
 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta <5 000 m2 14 17 15 

 5 000-10 000 m2 26 17 15 

 ≥ 10 000 m2 36 17 15 

Parkeringsplats Antal timmar (minst 1) 

Upplag/ materialgård Antal timmar (minst 1) 

Tunnel/ bergrum Antal timmar (minst 1) 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som 

fast anlagd 

för fler båtar än för 

den egna fastighetens 

behov 

6 17 15 

Småbåtshamn – se 

marina 

för fler än 10-12 båtar, 

< 5 000 m2 

14 17 15 

Marina 5 000-10 000 m2, 

flera bryggor 

för fler än 10-12 båtar, 

annars inte hamn  

26 17 15 
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Tabell 9, Master, torn , vindkraftverk 

 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 10, Övriga ärenden 

 
Avgift = HF x mPBB x N 

 

 
 
 
 

Tabell 11, Marklov inklusive startbesked 
 
Avgiften tas enbart ut som tidersättning 

 

 
  

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF 1 HF 2 

Tidersättning 

Radio- och telemast eller 

torn + en teknikbod 

ett torn/mast 250 Antal tim. (minst 1) 

Radio- och telemast eller 

torn + en teknikbod 

fler än ett  550 Antal tim. (minst 1) 

Vindkraftverk  ett verk 550    Antal tim. (minst 1) 

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 Antal tim. (minst 1) 

Vindkraftpark > 5 verk 2 500 Antal tim. (minst 1) 

Ärendetyp Beskrivning HF 

Anstånd ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, 

marklov rivningslov som 

förhandsbesked 

Full avgift HF 1 alternativt 

tidersättning 

 

Avvisa  20 

Återkallad ansökan 

(avskrivet ärende) 

Tidersättning  

Åtgärd Tidersättning 

Marklov såväl schakt som 

fyllning 

Antal timmar (minst 1) 

Trädfällning Antal timmar (minst 1) 
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Tabell 12, Planavgift 
 

Planbesked 

Planbesked begärs av den sökanden och handlar om när någon vill upprätta, 

ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse.  

 

Avgift för planbesked 

 

Enkel åtgärd 
7000 kr 

 

Med enkel åtgärd avses 
- Mindre projekt av enklare karaktär, mindre ändring av befintlig detaljplan, 

tillägg till detaljplan, enstaka mindre fastighet, 

- Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerat område, 

- Standard eller begränsat standardförfarande ska tillämpas och 

 

Medelstor åtgärd 
12 000 kr 

 

Med medelstor åtgärd avses 
- Projekt som inte uppfyller kriterierna för enkel åtgärd eller som inte uppfyller 

något av kriterierna för stor åtgärd. 

 

Stor åtgärd 
20 000 kr 

 

Med stor åtgärd avses 
- Projekt av större omfattning såsom större bostadsprojekt, större 

verksamhetsprojekt. 

- Komplicerade åtgärder med motstående och komplexa intressen.  

 

Ersättning för detaljplanen 

Avgiften som uppkommer i samband med detaljplanering kan erläggas på 

två sätt. Det ena sättet är planavgiften tas ut i samband med att detaljplanen 

arbetas fram. Det andra sättet är att en avgift tas ut i samband med 

bygglovet. Har avgift erlagts i samband med framtagandet av detaljplanen 

får ingen avgift tas ut i samband med bygglovet. 

 

Planavtal 

Planavtal tecknas med den sökande för att specificera tidplan, 

betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.  

 

Avgift i samband med framtagandet av detaljplanen 

Kostnaden för detaljplanen beror på förfarande, komplexitet och omfattning. 

Kostnader för särskilda utredningar och undersökningar tillkommer. Även 

kostnad för grundkarta tillkommer.  

 

Kostnaden för planarbetet debiteras vid samrådet, 50 procent, och vid 

antagande 50 procent.  
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I detaljplaner där en extern plankonsult upprättar planhandläggningar görs 

en bedömning av kommunens åtaganden gentemot den externa konsultens 

insats. 

 

Avgift i samband med bygglovet 

För detaljplan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift 

ut i samband med bygglov. 

 

Planavgift = OF x PF x mPBB x N 

 

 PF nybyggnad PF för 

tillbyggnad 

PF för annan 

anläggning än 

byggnad 

Områdes-

bestämmelse 

20 10 10 

Detaljplan 30 15 15 
 
 
 
 
 

Tabell 13, Avgift för besked 
 

Typ av besked Avgift 

Förhandsbesked 

(utanför planlagt område) 

100 mPBB x N 

Avgift för kommunicering enligt tabell 2 

tillkommer 

Ingripandebesked Tidersättning (minst 1) 

Villkorsbesked Tidersättning (minst 2) 

 

Positivt förhandsbesked debiteras med 100 % av ovanstående avgift 

Negativt förhandsbesked debiteras med 60 % av ovanstående avgift. 
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Tabell 14, Beslut om ny kontrollansvarig 
 
Avgift = HF x mPBB x N 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tabell 15, Hissar och andra motordrivna anordningar 
 
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter 

förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). 

 
 
 

Tabell 16, Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 
 
Avgift = HF2 x  mPPB x N 

 
 

Tabell 17, Rivningslov inklusive startbesked 
 
Avgift = HF x mPBB x N 

 
 
 

Åtgärd HF 

Ny sakkunnig 25 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda hiss Antal timmar (minst 1 tim) 

 HF2 

Eldstad/st 30 

Ventilationsanläggning enbostadshus 30 

Ventilationsanläggning övriga 50 

Håltagning/bärande konstruktion, mindre 30 

Håltagning/bärande konstruktion, större 60 

Fettavskiljare 30 

Rivning HF 

< 250 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA  400 
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Tabell 18, Avgift för nybyggnadskarta 

 
Nybyggnadskarta (NBK) krävs när miljö- och byggnämnden anser det nödvändigt. 

Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.  

 

En normal nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga 

byggnader, planinformation och anslutningspunkter. 

 

En enkel nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, befintliga byggnader och 

planinformation. 

 

Övrigt arbete med nybyggnadskartor ersätts efter tidersättning. 

 

 

Avgift = NKF x mPBB x N 

 

 
 

  

Nybyggnadskarta NKF 

(normal NBK) 

NKF  

(enkel NBK) 

NKF 

(Primärkartut

drag) 

Enbostadstomt eller tomt 

< 1 999 m2.  

150 75 10 

2 000 – 4 999 m2 200 100 20 

5 000 – 10 000 m2 250 125 30 

Tomtyta större än 

10 000 m2 

Skälighets- bedömning eller nedlagd 

tid 
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Tabell 19, Avgift för utstakning. 
 
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut 

om lov. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras 

avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. 

 

I avgiften för utstakning ingår såväl så kallad grov- som finutsättning. Eventuell 

”byggfix” redovisas på utstakningsskissen.  

 

Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad 

mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.  

 

Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för 

underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om 

kommunen utfört arbetet. Schblonmässigt kan i övrigt utsättningsavgiften fördelas 

med 20 % vardera på beräkning och grovutsättning och 40 % på finutsättning.  

 

Utstakningsavgift = UF x mPBB x N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Beskrivning UF 

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)  

< 50 m2 100 

50-199 m2 150 

200-499 m2  175 

500-999 m2 200 

1000-1 999 m2 225 

2 000-2 999 m2 250  

Objekt >3 000 m2. Avgiften beräknas för hela ärendet 

under förutsättning att det ingår i samma beslut. 

Skälighets-

bedömning 

Tillägg per punkt utöver 4 20  

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och 

arbetsfixar 

Tidersättning 

Övrig utstakning Utstakningsfaktor UF 

Plank eller mur 50 

Transformatorstation 70 

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h) 
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Tabell 20, Lägeskontroll 
 
(Moms 25 % tillkommer) 

 

Avgift = MF x mPBB x N 

 

 
 

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

< 199 m2 50 

200 – 999 m2 75 

1 000 – 4 999 m2  100 

Över 5 000 m2 120 

Tillägg per punkt utöver 4 4 
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Tabell 21, Avgift för tillfälligt nyttjande av digital 
geografisk information 

 
(Moms 25 % tillkommer) 

 

Avgift per hektar = KF x mPBB x N 

 

Kommentarer: 

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en blandning av 

skattemedel och avgifter.  

 

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid 

uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. 

 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala 

kartmaterialet 

 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av 

kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst 

ändamål (icke exklusiv rätt). 

 

Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden till visst angivet ändamål. 

 

Nedanstående tabell gäller för arealer upp till 10 hektar. Vid större arealer görs en 

skälighetsbedömning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tidsersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. 

 

Vid analogt utskriven leverans av kartinformationen tas 10 % av den digitala 

datakostnaden plus kostnaden för utskrift enligt tabell 22. 

 
 
 

Primärkarta 

Innehåll i kartan 

Informationsandel 

i % 

KF 

Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9 

Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9 

Vägar, järnvägar, adresser 20 6 

Höjdinformation 20 6 

All information 100 30 
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Tabell 22, Avgift för utskrift 
 
(Moms 25 % tillkommer) 

 

Avgift = UF x mPBB x N 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 23, Tidersättning 
 
Tidersättning tas ut med 1 094 kronor per timme för nedlagd handläggningstid. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som tjänstemän vid nämnden 

har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra 

myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning och arbete i övrigt i 

ärendet samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan 

restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en halv timme. 

 

Vid mätningstekniska fältarbeten tillkommer utöver ovan angivet belopp 200 

kronor per timme för kostnader för mätutrustning, förbrukningsmaterial och 

bilersättning. 

 

För uppdrag som inte innebär myndighetsutövning tillkommer moms. 
_____  

Ritningsformat UF för 

Svartvitt 

UF för 

Färg 

UF för        

Vikning 

UF för 

Skanning 

A0 2 5 0,3 4 

A1 1 3,5 0,2 4 

A2 0,5 2 0,1 4 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 189 Revidering av Taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område 
Ärendenummer KS 2022/206 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område 
2. Taxan träder i kraft 1 januari 2023. 
3. Befintlig taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område upphör 

att gälla efter 31 december 2022. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–3 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en ny modell för taxa 
inom miljöbalkens område. Förslaget till ny taxa gäller för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område och är baserad på SKR:s nya taxemodell. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-08-22, § 74 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Förslag på revidering av Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område, daterat 2022-01-01 

• Sveriges Kommuner och Landsting, 2018, Behovsstyrd taxa inom 
miljöbalkens område; Handledning om SKL:S taxeunderlag inom 
miljöbalkens område och taxebilagor.  

• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område   

• Jämförelse mellan nuvarande taxa och föreslagen taxa för de 20 mest 
förekommande ärendetyperna, miljö, daterad 2022-08-10 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-17  1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av Taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
  
Ärendenummer KS 2022/206 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en ny modell för taxa 
inom miljöbalkens område. Förslaget till ny taxa gäller för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område och är baserad på SKR:s nya taxemodell. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–3 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-08-22, § 74 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Förslag på revidering av Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område, daterat 2022-01-01 

• Sveriges Kommuner och Landsting, 2018, Behovsstyrd taxa inom 
miljöbalkens område; Handledning om SKL:S taxeunderlag inom 
miljöbalkens område och taxebilagor.  

• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område   

• Jämförelse mellan nuvarande taxa och föreslagen taxa för de 20 mest 
förekommande ärendetyperna, miljö, daterad 2022-08-10 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område 
2. Taxan träder i kraft 1 januari 2023. 
3. Befintlig taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område upphör 

att gälla efter 31 december 2022. 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-17  2(2) 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-08-10  1(2) 

 

 

Miljö- och byggförvaltning 
Linnéa Boye   
linnea.boye@almhult.se 
 

Miljö- och byggnämnden 
 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område  
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP m-2021-1032  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en ny modell för taxa 
inom miljöbalkens område. Förslaget till ny taxa gäller för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område och är baserad på SKRs nya taxemodell. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, daterat 
2022-01-01 

• Sveriges Kommuner och Landsting, 2018, Behovsstyrd taxa inom 
miljöbalkens område; Handledning om SKL:S taxeunderlag inom 
miljöbalkens område och taxebilagor.  

• Jämförelsedokument, ny och befintlig taxa, daterad 2022-05-31  

• Jämförelse mellan nuvarande taxa och föreslagen taxa för de 20 mest 
förekommande ärendetyperna, miljö, daterad 2022-08-10 

• Kommunallag (2017:725) 

• Miljöbalk (1998:808) 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till en ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
tillämpningsområde har tagits fram. Prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område styrs av miljöbalken, bestämmelser meddelande med stöd av 
miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde.  
Taxan är baserad på SKRs nya modell för taxa inom miljöbalkens område och 
gör det möjligt för kommuner att prioritera tillsynen där behovet är som störst. 
Taxan hör ihop med övergripande processer och tillvägagångssätt som styr 
arbetssättet på förvaltningen, exempelvis behovsutredning, tillsynsplanering och 
tillsynsfinansiering. 
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Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som 
kommuner är skyldiga att tillhandahålla får de ta ut avgifter bara om det är 
särskilt föreskrivet. Ett bemyndigande för taxan finns i 27 kap. 1 § miljöbalken 
(1998:808), kommunfullmäktige får meddela föreskrifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom 
denna balks tillämpningsområde. Föreskrifterna får även omfatta sådan kontroll 
eller annan offentlig verksamhet som avses i 26 kap. 30 § miljöbalken. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område 
2. Taxan träder i kraft 1 januari 2023. 
3. Befintlig taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område upphör att 

gälla efter 31 december 2022. 
 
Linnéa Boye Rasmus Åhs 
Miljö- o hälsoskyddsinspektör Vik. Avdelningschef miljö 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Taxebestämmelser 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Älmhults kommuns kostnader för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 
eller 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, biotekniska organismer och varor, avfall 
och producentansvar. 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 
26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § 
miljöbalken för rättegångskostnader. 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om 
tillstånd, dispens eller undantag.  
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 
verksamhet eller åtgärd, och 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver 

utredning 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av miljö- och byggnämnden 

enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 
eller EU-förordningar inom miljöbalkens område överklagas, eller  

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas 
av miljö- och byggnämnden. 
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift 
enligt denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de 
uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna 
bestämmas. 
 

Timavgift 
6 § Avgiftsuttag sker: 

1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid 
enligt taxebilaga 1 (fast avgift). 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift) 

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

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 
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7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per 
hel timme handläggningstid 1032 kr (i 2022 års nivå). 
8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid 
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
miljö- och byggnämnden 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 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från 
kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad 
året före det år taxan börjar gälla. 
Avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) i denna taxa justeras för varje 
kalenderår (avgiftsår) med den procentsats för PKV som publiceras på SKR:s 
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  
 

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 taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen 
avser. 
Om ett prövningsärende är särskilt omfattande eller komplicerat och har ett 
större utredningsbehov än vad som kan anses vara normalt för denna typ av 
verksamhet får en fast avgift enligt denna taxa ersättas med timavgift. 
11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk 
förrän den har besiktigats och godkänts av miljö- och byggnämnden 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 
betalas av sökanden. 
13 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut 
för en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. 
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14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas 
av miljö- och byggnämnden är sökanden i förekommande fall även skyldig att 
ersätta nämndens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga 
som har tillkallats av nämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även 
skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, 
dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd. 
15 § Utöver avgift för prövning 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 taxa. 
 

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 taxebilaga 1, eller 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 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. 
Om ett anmälningsärende är särskilt omfattande eller komplicerat och har ett 
större utredningsbehov än vad som kan anses vara normalt för denna typ av 
verksamhet får en fast avgift enligt denna taxa ersättas med timavgift. 
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 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 komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser 
enligt vad som anges i denna taxa. 
 

Avgifter för återkommande 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 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 (H) ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som 
framgår av taxebilaga 2.  
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Industriutsläppsverksamhet 
20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) 
i miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga 
tillsynsavgiften om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg 
tas inte ut för de industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar 
eller mer i taxebilaga 2. 
 
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 
21 § 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 regelbunden tillsyn 
22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom 
tre eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i taxebilaga 2, så 
ska total avgift motsvara timmarna från verksamhetskoden med det högst 
angivna timantalet i taxebilaga 2 med ett tillägg om 25 procent av 
verksamhetskoden. 
23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar 
fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av taxebilaga 3. 
24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om 
produktionsvolym eller liknande. 
25 § 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. 
26 § 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. 

149



  Dokumentty
p 

 

 2022
-01-
01    

 

 

 

Avgift för tillsyn i övrigt 
27 § 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.  
28 § 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 
29 § 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 ner eller efterskänkas. 
 

Avgiftens erläggande 
30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Älmhults kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
 

Verkställighetsfrågor 
31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att miljö- och byggnämndens 
beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.  
32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att miljö- och byggnämndens får 
förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas.  
 

Överklagande 
33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas miljö- och byggnämndens beslut 
om avgift till länsstyrelsen.  
 

Ikraftträdande 
Denna taxa, med tillhörande bilagor, träder ikraft 2023-01-01. I ärenden som rör 
tillstånd, anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in 
efter denna dag. 
 
 

150



  Dokumentty
p 

 

 2022
-01-
01    

 

 

  

151



  Dokumentty
p 

 
 

  2022
-01-
01    

 

 

 

           Taxebilaga 1 
Taxebilaga 1 gäller avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn som inte omfattas av fasta årliga 
avgifter (förskott) enligt taxebilaga 2 eller timavgifter (efterskott) enligt taxebilaga 3. 

Avgiften baseras utifrån avgiftsnivåer. Avgiftsnivåerna 
bestäms utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång. 

 
 
 
 
 

Beskrivning Lagrum Avgift Timmar 
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD 

      

Prövning av ansökan       
Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för 1-25 personekvivalenter 
som en eller flera vattentoaletter ska anslutas 
till, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.  

13 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 8 

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter 
som en eller flera vattentoaletter ska anslutas 
till, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.  

13 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Ansökan om tillstånd till anslutande av en 
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, 
och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten, eller grundvatten enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att skydda 
människors hälsa eller miljön och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen  
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 4 

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur 
inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

39 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 1 2 

Avgiftsnivå Timmar 
Avgiftsnivå 1 2 tim 
Avgiftsnivå 2 4 tim 
Avgiftsnivå 3 6 tim 
Avgiftsnivå 4 8 tim 
Avgiftsnivå 5 timavgift 
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Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa.  

40 §  och 42 §§ 
förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Handläggning av anmälan       
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings-
förordningen (2013:251) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, 
och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

1 kap 11 § 
miljöprövnings-
förordningen (2013:251) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning 
utan vattentoalett, och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 6 

Anmälan om ändring av en avloppsanordning 
och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

14 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Anmälan om inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten eller grundvatten och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 1 2 

Anmälan om anläggande av gödselstad eller 
annan upplagsplats för djurspillning inom ett 
område med detaljplan. 

37 och 42 §§ 
förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa. 

40 och 42 §§ 
förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 
 
 
 
 
  

Avgiftsnivå 5 Timavgift 
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Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska 
behandlingar som innebär risk för blodsmitta 
eller annan smitta på grund av användningen av 
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg 
eller andra liknande skärande eller stickande 
verktyg. 
Verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) 
om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar är inte anmälningspliktig. 

38 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med 
bassängbad för allmänheten, eller som på annat 
sätt används av många människor. 

38 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som 
utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, 
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller 
internationell skola. 

38 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Tillsyn       
Olägenheter från joniserande och icke-
joniserande strålning från verksamheter som är 
tillståndspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter 
med strålning enligt strålskyddslagen (2018:396) 
om Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit 
tillsynen till kommunen. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 26 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.  

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken,  
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 
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Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver 
särskild uppmärksamhet och som inte omfattas 
av  avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller 
taxebilaga 3; 
1. byggnader som innehåller en eller flera 
bostäder och tillhörande utrymmen, 
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande, 
3. samlingslokaler där många människor brukar 
samlas, 
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig 
bostad, 
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten 
eller som annars utnyttjas av många människor, 
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling  och där verksamheten inte 
endast omfattar estetiska kirurgiska ingrepp och 
estetiska injektionsbehandlingar, 
7. lokaler för förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken,  
45 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Radon i bostäder och lokaler för allmänna 
ändamål. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET       
Prövning av ansökan       
Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för 
att förhindra olägenheter för människors hälsa 
om tillstånd till inrättande och användande av ny 
anläggning för grundvattentäkt och denna inte 
kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-
balken 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Handläggning av anmälan       
Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen 
har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

11 kap 9b § miljöbalken, 
19 § förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamhet,  
1 kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 29 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 
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Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för 
att förhindra olägenheter för människors hälsa 
om inrättande och användande av ny anläggning 
för grundvattentäkt och denna inte kräver 
tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st 
miljöbalken  

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för 
att förhindra olägenheter för människors hälsa 
om användande av befintlig anläggning för 
grundvattentäkt. 

9 kap 10 § 2 st 
miljöbalken  

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Tillsyn       
Anläggning för grundvattentäkt som kräver 
tillstånd eller anmälan enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa och som inte kräver tillstånd 
enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-
balken, 2 kap 31 § p 2 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 29 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13), 
26 kap 10 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH 
BIOTEKNISKA ORGANISMER 

      

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR       
Tillsyn       
Information innan installation påbörjas eller 
hantering inleds av brandfarliga vätskor eller 
spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer 
mer än 1 m3 vätska (inom vattenskyddsområde 
hantering av mer än 250 liter brandfarliga 
vätskor eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar. (Gäller inte om hanteringen är 
tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 
prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.) 

1 kap 1 § och 3 kap 1 § 1 
st Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och vatten-
förorening vid hantering 
av brandfarliga vätskor 
och spilloljor (NFS 
2021:10), 2 kap 31 och 
32 §§ miljötillsynsför-
ordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 1 2 
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Information om cistern som tagits ur bruk. 
(Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 
eller prövas inom ramen för en annan 
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.) 

1 kap 1 § och 6 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2021:10), 
2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 1 2 

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive 
periodiska kontroller, av cisterner och 
rörledningar. (Gäller inte om hanteringen är 
tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 
prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.) 

1 kap 1 § och 3 kap 1 § 2 
st Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och vatten-
förorening vid hantering 
av brandfarliga vätskor 
och spilloljor (NFS 
2021:10), 2 kap 31 och 
32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)  

Avgiftsnivå 1 2 

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor 
och spillolja. (Gäller inte om hanteringen är 
tillståndspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 
prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken.) 

1 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd 
mot mark- och vatten-
förorening vid hantering 
av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2021:10), 
26 kap 3 § miljöbalken, 2 
kap 31 och 32 §§ miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

FLUORERADE VÄXTHUSGASER        
Tillsyn       
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Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som 
innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas 
eller mer, om valet av utrustning och 
köldmedium inte behandlas inom ramen för en 
ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 
kap miljöbalken. 

14 § förordning 
(2016:1128) om 
fluorerade växthus-
gaser, 2 kap 31 och 32 
§§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 1 2 

Rapport om det under någon del av ett 
kalenderår finns minst 14 ton 
koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning 
eller i en mobil utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 
andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om 
f-gaser.  

15 § förordning 
(2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser, 
2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 1 2 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2. 

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-
ordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN        
Tillsyn       
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som 
innehåller kontrollerade ämnen. 

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning 
(EG) nr 1005/2009,  
2 kap 31 § p 6 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används 
för laboratorie- och analysarbeten  som 
betraktas som viktiga enligt bilagan till 
Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011 , 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011,  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

VÄXTSKYDDSMEDEL       
Prövning av ansökan       
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel 
1. i sådana parker och trädgårdar dit 
allmänheten har tillträde och som inte omfattas 
av förbudet i 2 kap. 37 § 3, 
2. inom idrotts- och fritidsanläggningar, 
3. vid planerings- och anläggningsarbeten, 

2 kap 40 och 40 a §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 
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4. på vägområden samt grusytor och andra 
mycket genomsläppliga ytor, och 
5. på ytor av asfalt, betong eller andra 
hårdgjorda material. 
Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel utomhus inom ett 
vattenskyddsområde som har inrättats före den 
1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har 
ändrats efter den 1 januari 2018. 

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2), 2 kap 36 § 
2 st förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel och 
7 kap 22 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel     
1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig 
att plöja men som kan användas till slåtter eller 
bete,  
2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på 
lekplatser som allmänheten har tillträde till,  
3. i parker eller trädgårdar eller andra områden 
som i första hand är avsedda att vara 
rekreationsområden som allmänheten har 
tillträde till,  
4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus 
som inte används yrkesmässigt,  
5. på tomtmark för bostadshus eller på 
krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller 
6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, 
lagerlokaler och liknande lokaler.  

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel  

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Handläggning av anmälan       
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel. 

2 kap 41 och 41a §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Tillsyn       
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Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka 
ut. 

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och  
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) i 
lydelsen som gäller fr o 
m 1 juli 2018. 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller 
en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat 
av växtskyddsmedel. 

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2),  2 kap 31 § 
p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 
2b miljötillsyns-
förordningen (2011:13) i 
lydelsen som gäller fr o 
m 1 juli 2018. 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2. 

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

BIOCIDPRODUKTER       
Prövning av ansökan       
Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i  
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning av vissa biocidprodukter 
(NFS2015:3). Gäller inte biocidprodukter som 
innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. 

1 kap 1 § och 4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
av vissa biocidprodukter 
(NFS 2015:3) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Tillsyn       
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Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt på en plats som allmänheten har 
tillträde till som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte 
biocidprodukter som innehåller nematoder, 
insekter eller spindeldjur. 

1 kap 1 § och 4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS 
2015:3),   
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2. Gäller inte biocidprodukter som innehåller 
nematoder, insekter eller spindeldjur. 

Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS 
2015:3),  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

PCB       
Prövning av ansökan       
Ansökan om dispens från kravet om avlägsnande 
av PCB-produkt i byggnader och anläggningar 
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftnivå 5 Timavgift 

Handläggning av anmälan       
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b 
§ förordning (2007:19) om PCB m.m. och som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2 

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Tillsyn       
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

Förordningen  (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken,  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

KOSMETISKA PRODUKTER       
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Tillsyn       
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 
och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska 
skötas av behörig myndighet, samt rådgöra med 
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt 
artikel 27.1 i förordningen.  

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Marknadskontroll i fråga om kosmetiska 
produkter med fullgörande av de uppgifter som 
anges i 1 kap 5 § 3 st p 1 i 
miljötillsynsförordningen genom att inrätta 
lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2  i 
förordning (EG) nr 765/2008 för att 
a) följa upp klagomål och rapporter om risker 
relaterade till produkter som omfattas av 
harmoniserad gemenskapslagstiftning, 
b) bevaka olyckor och hälsoskador som dessa 
produkter misstänks ha orsakat, 
c) kontrollera att korrigerande åtgärder har 
vidtagits, 
d) följa upp vetenskaplig och teknisk kunskap i 
säkerhetsfrågor. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 35 § 1 
st 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), artikel 18.2 
förordning (EG) nr 
765/2008 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER       
Tillsyn       
Primärleverantörers hantering av kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor 
som inte innebär utsläppande på marknaden, 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

2 kap 32 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap 
miljöbalken, utom den tillsyn som 
Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på marknaden 

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2. 

1 kap 19 och 20 §§,  
2 kap 32 § samt 2 kap 19 
§ p 7-9, p 11-14,  
p 16, p 17, p 19  miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st miljöbalken  

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET       
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ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER 
ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN 

      

Tillsyn       
Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 5 § samt 26 kap  
3 § 3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som 
inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, 
utnyttja möjligheterna att  
1. minska mängden avfall,  
2. minska mängden skadliga ämnen i material 
och produkter,  
3. minska de negativa effekterna av avfall, och 
4. återvinna avfall. 

2 kap 5 § samt 26 kap  
3 § 3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av 
åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 
26 kap 3§ 3 st 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN       
Prövning av ansökan       
Ansökan om dispens från 
strandskyddsföreskrifter 

7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 
som inte får utföras utan tillstånd enligt 
föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden 
för att den strider mot syftet med det tilltänkta 
skyddet  av ett område eller föremål som 
omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av 
kommunen enligt 7 kap 24 §.  

7 kap 24 § miljöbalken Avgiftsnivå 5 Timavgift 

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

Gällande föreskrifter, 7 
kap 7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) 
om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 
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Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut 
om tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 
kap 7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) 
om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde.  

7 kap 11 § 2 st 
miljöbalken, 1 kap 19 
och 20 §§ samt 2 kap 8 § 
miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Ansökan om undantag från bestämmelserna i 23 
§, 23 a §, 23 b §, 24 § p 2 och p 3, 25 §, 26 §, 26 a 
§, 26 c §, 28 a §, 28 b § och 28 d § i 
Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:21 om 
omständighet har uppstått som 
verksamhetsutövaren varken 
kunnat eller borde ha förutsett och inte heller 
kunnat påverka och som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

36 § föreskrifter om 
ändring i Statens 
jordbruksverks 
föreskrifter och 
allmänna råd (SJVFS 
2004:62) om 
miljöhänsyn i jordbruket 
vad avser växtnäring 
(SJVFS 2015:21), 1 kap 
19 och 20 §§ samt 2 kap 
8 § p 7 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

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

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Tillsyn       
Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden 
som kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har 
meddelat föreskrifter om, område eller föremål 
som omfattas av ett interimistiskt beslut 
meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 § 
miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- 
och järnvägsanläggningar.  

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 
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Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om 
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 
3. växtodlingen, och som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

12 kap 10 § miljö-
balken, 2 kap 32 § 
miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap 
miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, 
om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.  

1 kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Skötsel av jordbruksmark och annan 
markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 
kap. miljöbalken, om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § p 7 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  
annan markanvändning i jordbruket och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2. 

2 kap 8 § p 7 samt  
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 
§ 3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

      

Handläggning av anmälan       
Anmälan om att vidta en avhjälpandeåtgärd med 
anledning av en föroreningsskada. 

10 kap 1 § miljöbalken, 
28 § förordningen 
(1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Tillsyn       
Underrättelse om upptäckt av en förorening på 
en fastighet och föroreningen kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

10 kap 11 § miljöbalken Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av en överhängande 
fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en 
allvarlig miljöskada. 

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 
miljöskada har uppstått. 

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens ansvar enligt 2 kap. 29 § första 
stycket 3 

2 kap 31 § p 3 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 
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Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, 
om skadorna har orsakats av en verksamhet eller 
åtgärd som den kommunala nämnden har 
tillsynsansvaret för  

2 kap 31 § p 4 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §  
3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN       
Prövning av ansökan       
Ansökan om dispens från förbudet att hantera 
avfall när kommunen ska ansvara för en viss 
hantering av avfall. 

15 kap 25 § p 1 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 1 2 

Ansökan om tillstånd från en 
fastighetsinnehavare att på fastigheten själv 
återvinna eller bortskaffa avfall även om ett 
sådant tillstånd inte krävs. 

15 kap 25 § p 2 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 1 2 

Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, total befrielse från skyldighet att 
lämna avfall till kommunen enligt kommunens 
föreskrifter om avfallshantering 

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Ansökan om dispens avseende bygg- och 
rivningsavfall från kravet om utsortering i 3 kap. 
10 § avfallsförordningen och från kravet att 
brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt 
från annat avfall i 3 kap. 12 § 
avfallsförordningen. 

3 kap 15 § 
avfallsförordning 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Övriga ansökningar 9 kap. 1-2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Handläggning av anmälan       
Anmälan från fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt behandla annat 
avfall än trädgårdsavfall som kommunen 
ansvarar för enligt 15 kap. 20 § MB.  

5 kap. 15 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt 
kommunens föreskrifter om avfallshantering på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall. 

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering om uppehåll i hämtning, 
gemensam behållare eller total befrielse från 
hämtning av avfall. 

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Övriga anmälningar enligt kommunens 
föreskrifter om avfallshantering. 

9 kap. 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614)  

Avgiftsnivå 5 Timavgift 

Tillsyn       
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Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken 

Avgiftsnivå 5 Timavgift 
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           Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning) 
Taxebilaga 2 gäller avgifter för verksamheter med en fastställd prövningsnivå (B, C) 
miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (H) som ska ha 
återkommande tillsyn. Taxebilaga 2 är fast årlig avgift och förskottsbetalning.  
B= tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet  
C= anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet 
H= anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet  
 
Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK 
      Verksamhetsgrupp Djurhållning 

1.10-i och 1.11 B 9 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

1.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 
AV FISK 

5.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      

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

      Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.11 B 18 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 200 000 ton. 

10.11 B 18 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton. 

10.11 B 9 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.   

10.11 B 9 
 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om 
tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

10.11 B 6 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 

10.11 B 6 
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
tillståndet inte omfattas av någon av 1–5. 
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10.20 B 9 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av 
torv. 

10.20 B 18 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 
ton. 

10.20 B 18 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 
ton men högst 200 000 ton. 

10.20 B 9 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 
ton men högst 50 000 ton. 

10.20 B 9 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton 
men högst 10 000 ton. 

10.20 B 6 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton 
men högst  
5 000 ton. 

10.20 B 6 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 
1-6. 

10.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.50 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

10.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol 

11.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Malm och mineral 
      Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

13.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER 
      Verksamhetsgrupp Slakterier 

15.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av animaliska råvaror 

15.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

169



  Dokumentty
p 

 

 2022
-01-
01    

 

 

15.65 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 a § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av vegetabiliska 
råvaror 

15.101 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

15.115 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 a 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

15.125 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av kombinerade 
råvaror 

15.151 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

15.155 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 a 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.180 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 

15.200 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.220 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.240 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.260 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.280 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.310 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR 

17.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

18.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 

20.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.30 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

20.40 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 
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20.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.91 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 

      VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

22.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

22.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

22.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE 

      VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER 
      Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 
      Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 
      Verksamhetsgrupp Gödselmedel 
      Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider 
      Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

24.41 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Sprängämnen 
      Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

24.46 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

24.47 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.11 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

25.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

25.50 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER 

      Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter 
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26.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.100 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.120 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 

26.150 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.160 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.180 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL 

27.40-i B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.40-i B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används 
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.40-i B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte 
används med en produktion av mer än 10 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.40-i B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte 
används med en produktion av högst 10 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

27.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

27.140 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

172



  Dokumentty
p 

 

 2022
-01-
01    

 

 

      
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

28.20 och 
28.30 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om 
mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår. 

28.20 och 
28.30 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om 
mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.20 och 
28.30 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om 
mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.20 och 
28.30 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som 
inte omfattas av någon av 1–3. 

28.25 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.71 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

28.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.95 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

31.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING 
      Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer 

34.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

34.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan 

34.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 
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34.70 B 90 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
tankvolym på mer än 50 kubikmeter. 

34.70 B 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
tankvolym på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter. 

34.70 B 30 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör 
tankvolym på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter. 

34.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar 
      Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

35.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

39.10-i B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

39.10-i B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

39.10-i B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

39.10-i B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

39.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.35 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.90 C 6 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 
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      VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

      Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling 

40.02 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

40.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Kärnkraft 
      Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.51 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

40.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

40.70 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.100 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar 

40.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

40.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV 
KÄRNREAKTORER 

      VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

50.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER 
      Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Flygplatser 

63.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER 

73.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING 

74.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 
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85.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.16 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP AVFALL 

      Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

90.430 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

90.251 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.171 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Deponering 

90.281 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.341 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Elavfall 

90.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning 
      Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning 

90.29 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.230 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall 

90.382 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande 

      Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid 

90.520 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall 

90.30 och 
90.50 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller    

50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.40 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 
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90.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar 

      Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

90.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall 
      Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.370 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.120 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet 

90.391 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

      VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

      VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, 
punkt 1 H 3 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan 

smitta, tatuerare, är tillsynstiden 3 timmar. 
38 § FMH, 
punkt 2 H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar. 
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           Taxebilaga 3 Timavgift (efterskottsbetalning) 
Taxebilaga 3 gäller för avgifter som betalas i efterskott efter utförd tillsyn. Verksamheter kan 
ha en fastställd prövningsnivå (C) enligt miljöprövningsförordning (2013:251), 
anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd (1998:899) (H), miljöfarliga verksamheter (U) eller hälsoskyddsverksamheter 
(UH).  
C= anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet 
H= anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet  
U= miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller anmälan  
UH = hälsoskyddsverksamhet som inte kräver anmälan 
 

Bransch Verksamhet Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Avgift 

Djurhållning   U Timavgift 

Uppodling av annan 
mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

1.30 C Timavgift 

Uppodling av annan 
mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

  U Timavgift 
JORDBRUK 

Övriga jordbruks- och 
trädgårdsföretag  U Timavgift 

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK     U Timavgift 
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Berg, naturgrus och 
andra jordarter   U Timavgift 

Råpetroleum, naturgas 
och kol   U Timavgift 

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

Annan 
utvinningsindustri   U Timavgift 

Slakterier   U Timavgift 

Livsmedel av 
animaliska råvaror   U Timavgift 

Rökeri   U Timavgift 
Livsmedel av 
vegetabiliska råvaror   U Timavgift 

Kvarnprodukter   U Timavgift 
Livsmedel av 
kombinerade råvaror   U Timavgift 

Mjölkprodukter   U Timavgift 
Annan 
livsmedelstillverkning   U Timavgift 

LIVSMEDEL OCH FODER 

Foder av animaliska 
och vegetabiliska 
råvaror 

  U Timavgift 

TEXTILVAROR     U Timavgift 
PÄLS, SKINN OCH LÄDER     U Timavgift 
TRÄVAROR     U Timavgift 
MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR     U Timavgift 

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION     U Timavgift 

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk 
tillverkning   U Timavgift 

GUMMI- OCH PLASTVAROR     U Timavgift 

Glas, glasvaror och 
keramiska produkter   U Timavgift 

Cement, betong, kalk, 
krita och gips   U Timavgift MINERALISKA PRODUKTER 

Andra mineraliska 
produkter   U Timavgift 

STÅL OCH METALL     U Timavgift 
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METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

    U Timavgift 

Motorer, turbiner och 
reaktorer   U Timavgift 

Motorfordon   U Timavgift METALLBEARBETNING 

Maskinell bearbetning   U Timavgift 

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL     U Timavgift 

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER     U Timavgift 

Förbränning   U Timavgift 

Vindkraft   U Timavgift 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA  

Värme- och 
kylanläggningar   U Timavgift 

VATTENFÖRSÖRJNING     U Timavgift 

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING     U Timavgift 

Hamnar   U Timavgift 
HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

Flygplatser   U Timavgift 

LABORATORIER     U Timavgift 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD     U Timavgift 

RENING AV AVLOPPSVATTEN     U Timavgift 

Biologisk behandling   U Timavgift 
Deponering   U Timavgift 
Förbränning   U Timavgift 
Lagring som en del av 
att samla in avfall   U Timavgift 

Mekanisk bearbetning 
och sortering   U Timavgift 

AVFALL 

Återvinning för 
anläggningsändamål 90.141 C Timavgift 
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Skjutbanor 92.20 C Timavgift 

Sportanläggningar 92.30 C Timavgift SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

Skjutfält, skjutbanor och 
sportanläggningar  U Timavgift 

TEXTILTVÄTTERIER     U Timavgift 

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER     U Timavgift 

ÖVRIGA ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER     H Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Bostäder m.m.   UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Undervisning, vård 
m.m.   UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Samlingslokaler m.m.   UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Hotell m.m.   UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Idrottsanläggningar, 
camping, bad m.m.   UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Lokaler för hygienisk 
behandling   UH Timavgift 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Lokaler för förvaring av 
djur   UH Timavgift 
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Älmhults kommuns kostnader för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av 

miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens 

tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av 

områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar 

miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter 

och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 

26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 

2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 

dispens eller undantag.  

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 

eller åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.  

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 

den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den 

anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.  

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt 

denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter 

som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.  

 

Timtaxa 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 008 kronor per hel timme 

handläggningstid.  

Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för 

ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som 

anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till 

den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller 

enligt de andra grunder som anges i taxan.  

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid 

avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 

nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 

experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 

övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  Sådan avgift 
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tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 

handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.  

 

Avgifter för prövning 

8 § 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 taxebilaga 1.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen 

avser.  

Om ett prövningsärende är särskilt omfattande eller komplicerat och har ett 

större utredningsbehov än vad som kan anses vara normalt för denna typ av 

verksamhet får en fast avgift enligt denna taxa ersättas med timavgift.  

9 § 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. 

10 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.  

11 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

12 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas 

av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta 

kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som 

har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även 

skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, 

dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) 

om områdesskydd enligt miljöbalken.  

13 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den 

verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  

 

Avgifter med anledning av anmälan 

14 § 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 taxebilaga 1.  

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 

anmälan avser. 

Om ett prövningsärende är särskilt omfattande eller komplicerat och har ett 

större utredningsbehov än vad som kan anses vara normalt för denna typ av 

verksamhet får en fast avgift enligt denna taxa ersättas med timavgift.  
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15 § 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 miljöprövningsförordningen 

(2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens 

kostnader för kungörelser i ärendet. 

16 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för 

tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser 

enligt vad som anges i denna taxa.  

 

Avgift för tillsyn i övrigt 

17 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 

hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig 

tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som miljö- och byggnämnden 

tilldelar anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsynsavgiften beräknas 

genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.  

18 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att 

den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i 

taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den 

faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller 

enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1. 

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att 

verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller 

förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.  

19 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 

utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten 

produktionsvolym eller motsvarande. 

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga 

verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som 

medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp 

som anges för de övriga verksamheterna.  

20 § 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.  

21 § 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.  
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Nedsättning av avgift 

22 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 

omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 

omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 

Avgiftens erläggande m.m. 

23 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Älmhults kommun. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

 

Verkställighetsfrågor m.m. 

24 § 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. 

25 § 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. 

26 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om 

avgift hos länsstyrelsen.  

____________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2010. I ärenden som rör tillstånd och 

anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.  
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Taxebilaga 1 

SKYDD AV NATUREN  AVGIFT 

Prövning  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 6 x h 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 

inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och 

kulturreservat eller vattenskyddsområde  timtaxa 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 

natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde 

och vattenskyddsområde 3 x h 

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  timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn och prövning i övrigt som gäller skydd av områden, djur- 

och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten timtaxa 

 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET  

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 enskild tillståndspliktig avloppsanordning 6 x h 

2. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning  

för 6-25 personekvivalenter 8 x h 

3. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 

26-100 personekvivalenter Timtaxa  

4. Avgift utöver prövningsavgift enligt punkt 1-3 i ärenden där 

besiktning krävs i prövningen Timtaxa  

188



  Styrdokument 

 2022-01-14   

 

 

 

 

Prövning                                      AVGIFT 

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att 

inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grund - vatten enligt 

vad kommunen föreskrivit avseende: 

1. Bergvärmepump 4 x h 

2. Övriga anläggningar 4 x h 

Anmälan 

Handläggning av anmälan avseende: 

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 2 x h 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 x h 

 

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. Bergvärmepump 2 x h 

2. Övriga anläggningar 2 x h 

Tillsyn i övrigt 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i 

miljöprövningsförordningen (2013:251) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller 

enligt 5 eller 21 §§ samma förordning 

Årlig 

tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 

2   
 

Tillsyn och prövning över miljöfarlig verksamhet i övrigt timtaxa 
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MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN                AVGIFT 

Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och 

anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken  

timtaxa 

 

VATTENVERKSAMHET  

Prövning 

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad 

kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad 

kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken timtaxa 

Tillsyn och prövning av vattenverksamhet i övrigt timtaxa 

 

ÖVRIGA VERKSAMHETER - HÄLSOSKYDD  

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 3 x h 

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

 

Tillstånd för avledning av bdt-avlopp till mark eller vatten enligt 

lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 5 x h 

Annan prövning av frågor om tillstånd eller tillståndsdispenser enligt 

lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
timtaxa 
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   Anmälan               AVGIFT 

  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 eller annan smitta på 

grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, 

piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande 

verktyg  

 

2. Bassängbad för allmänheten, eller som annars används av många 

människor 

 

 

timtaxa 

 

timtaxa 

 

3. Skol- och fritidsverksamhet  

- Skola med mer än 500 elever  timtaxa 

- Skola med högst 500 elever  timtaxa 

- Förskola,  timtaxa 

- Övriga anmälningspliktiga skol- och fritidsverksamheter timtaxa 

 

Tillsyn och prövning i övrigt av hälsoskydd timtaxa 
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KEMISKA PRODUKTER                         AVGIFT 

Prövning  

Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel 

(SFS 2014:425) 3 x h 

  

Anmälan  

Handläggning av inkommen information enligt 14 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade växthusgaser av anläggning som 

innehåller CFC, HCFC, halon, HFC timtaxa 

  

Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om 

bekämpningsmedel (SFS 2014:425) 2 x h 

Prövning  

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter 

om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 

2015:2) timtaxa 

Hantering av ärende rörande krav på försiktighetsmått eller 

skyddsåtgärd i samband med spridning av biocidprodukter 4 kap § 

2 (NFS2015:3) och 26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808) timtaxa 

 

  Tillsyn 

  Återkommande tillsyn av följande anläggningar: 

Återkommande registrering och kontroll av inlämnad 

kontrollrapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser. 1 x h/år 

Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna 

rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser. timtaxa 

Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning 

(2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen. timtaxa 

Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128) 

om fluorerade växthusgaser. timtaxa 

Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413) 

om kosmetiska produkter, § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning 

(2011:13) timtaxa 

Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om 

tatueringsfärger, § 31 Miljötillsynsförordning (2011:13) timtaxa 
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 AVGIFT 

Tillsyn och prövning i övrigt av kemiska produkter timtaxa 

 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR   

Prövning 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och 

bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 25 § miljöbalken   1 x h 

Handläggning av ansökan om slamtömning vartannat år       1 x h 

Anmälan 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller 

nyttjanderättshavare om nedgrävning, återvinning eller 

bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten 

enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) timtaxa 

  

Tillsyn och prövning i övrigt av avfallshantering och 

producentansvar timtaxa 
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Taxebilaga 2 

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet  

Följande förkortningar används i tabellen:  

KK= Klassningskod  

TF= Tidsfaktor 

AK= Avgiftsklass  

PN= Prövningsnivå  

T= Timtid   

( ) = Tid enligt SKLs taxebilaga 

  

Lagrum i 

MPF 

VK/KK  TF 

(AK) 

PN  Beskrivning  

        JORDBRUK  

        Djurhållning 

2 kap 1 § 1.10-i  6  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  15  B  Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, 

hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte 

inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads 

ålder, 

2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 

5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 

månaders ålder och avelshannar. 

2 kap 3 § 1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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, 
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1.20-1 

1.20-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

6  

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 mot-svarande 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  T  U  Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 

djurenheter (det högsta antalet djur-enheter 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 T  U Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 

men högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter 

under året), dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

        Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 

jordbruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30  8 C  Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion 

av foder, livsmedel eller annan liknande 

jordbruksproduktion. 

- 1.3001  T  U  Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta 

som är större än 5000 kvadratmeter. 

- 1.3002  T  U  Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta 

som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter. 

- 1.3003  T  U  Anläggning för torkning av gödsel. 

- 1.3004  T  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 T  U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 

        FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK   

3 kap 1 § 5.10  15 B  Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton 

foder förbrukas per kalenderår.  
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3 kap 2 § 5.20  4  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  T   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, torv och andra jordarter  

4 kap 1 § 10.10  

   

   

13  

  

  

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 T  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  13  B  Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 

25 hektar, om verksamheten inte endast innebär 

uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 

bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten 

meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20-1 

10.20-2 

10.20-3 

10.20-4 

10.20-5 

10.20-6 

 

10.20-7 

 

10.20-8 

 

10.20-9 

 

10.20-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

56  

48  

40  

32  

24  

 

20  

 

16  

 

12  

 

9 

B  Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, 

naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen 

(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 

2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 

kontinentalsockeln, 

3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 

utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 

avslutad. 

 

- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus 

eller andra jordarter. 

- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 

andra jordarter. 

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 

andra jordarter. 

- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 

andra jordarter. 

- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-grus eller 

andra jordarter. 

- 10.2001 T  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. 
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- 10.2002 T 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 T  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  T  C  Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton 

totalt uttagen mängd naturgrus. 

- 10.3001  T  U  Täkt för markinnehavarens husbehov av högst  

10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

4 kap 5 § 10.40  T  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  T  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   C  Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus 

eller andra jordarter 

1. inom område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller 

2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma 

plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

- 10.5001  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  8  C  Anläggning för framställning, bearbetning eller 

omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på 

mer än 500 ton torv per kalenderår.  

- 10.6001  T  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  30 A  Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjäll-områden 

som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

4 kap 9 § 11.20  15  B  Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än 

de som avses i 8 §. 

4 kap 10 § 11.30  10  C  Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.  

        Malm och mineral  
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4 kap 11 § 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  70   A  Anläggning för rostning eller sintring av metall-haltig 

malm, inbegripet sulfidmalm. 

4 kap 13 § 13.30  50  B  Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm 

för provändamål. 

4 kap 14 § 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  55 B  Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning 

av malm, mineral eller kol än rostning och sintring. 

4 kap 16 § 13.60  25  B  Anläggning för utvinning av asbest.  

        Annan utvinningsindustri  

4 kap 17 § 13.70  6  C  
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. 

        LIVSMEDEL OCH FODER M.M.  

        Slakterier 

5 kap 1 § 15.10-i 

 

 

15.10-i1 

15.10-i2  

 

 

 

75 

35 

B  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. 

5 kap 2 § 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  8  C  Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men 

högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår. 

- 15.3001  T  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. 

5 kap 4 § 15.40-i  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 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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15.50-1 

 

 

15.50-2 

 

 

40   

 

 

30 

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  T  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  T U  Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter 

per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och 

liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 

allmänheten. 

        Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

5 kap 8 § 15.90-i  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. 

- 15.9001 T  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. 

5 kap 9 § 15.95 60  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. 
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5 kap 10 § 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 inne-bär paketering. 

        Kvarnprodukter 

5 kap 11 § 15.125 

 

 

 

 

 

 

15.125-1 

15.125-2 

 

 

 

 

 

 

 

20  

8  

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 

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 T  U  Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av 

spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 

        Livsmedel av kombinerade råvaror 

5 kap 12 § 15.131-i 56  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 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 viktprocent av slutprodukten. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär 

endast paketering. 

5 kap 13 § 15.141  44   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. 
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5 kap 14 § 15.151  

  

16  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 T  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 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 

 

 

 

 

 

 

15.180-1 

15.180-2 

15.180-3 

 

 

 

 

 

 

 

25  

20  
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C  Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 

produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per 

kalenderår men högst 200 ton per dygn som 

kalenderårsmedelvärde. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast 

avser glass. 

 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

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

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

- 15.18001  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 52   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 55   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 20   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. 
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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  T  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 50  B  Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 

1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår 

om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 

2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår 

om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 15.220  6   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  T  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  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 

 

 

 

 

 

 

 

15.240-1 

 

 

15.240-2 

 

 

15.240-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

88  

  

 

44 

 

24  

C  Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig 

dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig 

produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren 

etanol per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 §. 

 

 

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per 

kalenderår. 

 

- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per 

kalenderår. 

 

- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per 

kalenderår. 

- 15.24001  T  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. 
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- 15.24002  T  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 35   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 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. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.26001  T  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  75   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  T  U  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 kubikmeter. 

        Kafferostning 

5 kap 27 § 15.280 

 

 

 

 

15.280-5 

15.280-6 

 

 

 

 

 

20  

8  

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  T 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 

203



  Styrdokument 

 2022-01-14   

 

 

5 kap 28 § 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  35   B  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 paketering. 

5 kap 30 § 15.340 

 

 

 

 

 

 

 

15.340-1 

 

15.340-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

10  

C  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 paketering. 

 

- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton pro-dukter per 

kalenderår. 

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per 

kalenderår. 

- 15.34001  T  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 20  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 8   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 T  U  Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en 

produktion av högst 5 000 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär 

paketering. 

        Foder av kombinerade råvaror 
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5 kap 33 § 15.370-i 24  B  Anläggning för framställning av foder med be-redning 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 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 viktprocent av slutprodukten. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast 

innebär paketering. 

        TEXTILVAROR  

6 kap 1 § 17.10-i  

 

 

17.10-i1 

 

 

17.10-i2 

 

 

 

100  

 

 

90  

B  Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än10 

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. 

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 be-redning 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  10  C  Anläggning för förbehandling, färgning eller annan 

beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton 

textilmaterial per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001  T  U  Anläggning för förbehandling, färgning eller annan 

beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 
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        PÄLS, SKINN OCH LÄDER  

7 kap 1 § 18.10-i 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 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  15   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  T  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 24   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 16  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. 

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  

 

 

30  

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 

 

 

 

 

 

 

 

30  

 

7   

C  Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 

träprodukter genom sågning, hyvling eller 

svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter 

per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 3 §. 

 

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter 

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

per kalenderår. 

- 20.3001  T   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  

 

15  

 

 

6  

 

 

 

20  

 

 

15  

 

 

8  

 

 

 

10  

 

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. 
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- 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 1 000 kubikmeter 

fast mått 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. 

        Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 

8 kap 6 § 20.50-i  70  B  Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter 

per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av 

OSB-skivor, träfiber-skivor eller spånskivor. 

8 kap 7 § 20.60 

 

 

 

 

 

20.60-1 

20.60-2 

 

 

20.60-3 

 

 

 

 

 

 

25  

15  

 

 

12  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

§. 

 

208



  Styrdokument 

 2022-01-14   

 

 

20.80-1 

 

20.80-2 

 

20.80-3 

 

20.80-4 

 

20.80-5 

7  

 

15  

 

10  

 

15  

 

10  

 

- 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. 

- 20.8001  T   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  15  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 9  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 

 

 

 

 

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/kemi-mekanisk) 

per kalenderår. 

 

- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-mekanisk) per 

kalenderår. 

- 21.1001 T   U  Anläggning för framställning av pappersmassa om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1§. 
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9 kap 2§ 21.30-i 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 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 T   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  25   C  Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 

§. 

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

10 kap 3 § 22.30  8   B  Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer 

än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av 

film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

10 kap 4 § 22.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.40-1 

 

22.40-2 

 

 

22.40-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  T 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  T 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. 
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        STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 

PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 

11 kap 1 § 23.05 88  A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- 

eller vätskeform. 

11 kap 2 § 23.10-i 75 A  
Anläggning för tillverkning av koks. 

11 kap 3 § 23.11-i  110  A  Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. 

11 kap 4 § 23.12-i 140  A  Anläggning för framställning av kol (hårt kol). 

11 kap 5 § 23.13 112  A  Anläggning för tillverkning av grafit som inte är 

tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §. 

11 kap 6 § 23.20  75  B  Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 

2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

11 kap 7 § 23.30 

 

23.30-1 

 

 

23.30-2 

 

 

 

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  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 9 § 23.50  60  A  Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 

        
KEMISKA PRODUKTER  

    Organiska kemikalier  

12 kap 1 § 24.01-i  96  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  68  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  96  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 68  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 96  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 68  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 96  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 68  B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande 

organiska föreningar per kalenderår. 
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12 kap 9 § 24.09-i 96  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 68  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 96  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 68  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 96 A  Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 

metallorganiska föreningar per kalenderår. 

12 kap 14 § 24.14-i 68  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 96   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 68  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 96  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 68  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 96  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 68  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 96  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 68  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 144  

 

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 68  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 96 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 

 

68  B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per 

kalenderår. 
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12 kap 27 § 24.27-i 96  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 68  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 96  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 68  B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per 

kalenderår.  

12 kap 31 § 24.30-i 96  A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, 

metalloxider eller andra oorganiska föreningar per 

kalenderår. 

12 kap 32 § 24.32-i 68  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 144  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 68  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 144  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 68  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 96  B Anläggning för tillverkning i industriell skala av 

biotekniska organismer för bekämpningsändamål. 

    Läkemedel 

12 kap 38 § 24.38-i 96  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 68  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 

 

 

 

 

28 

16  

9  

4  

 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer 

tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 

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 kalenderår. 

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

- Högst 500 kg per kalenderår. 
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12 kap 41 § 24.41  16   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 96  A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen 

per kalenderår 

12 kap 43 § 24.43-i 68  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 16  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 Ke-

mikalieinspektionen 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”, ”repro-

duktionstoxicitet 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”, 
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24.45-1 

 

 

24.45-2 

 

 

24.45-3 

 

 

24.45-4 

 

 

24.45-5 

 

 

 

 

 

 

 

24  

 

 

48  

 

 

24  

 

 

24 

 

 

9  

2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår 

till högst 1 000 ton per kalenderår, 

3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 

kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår 

till högst 2 000 ton per kalenderår, 

4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom 

destillation, eller 

5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 

 

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska 

produkter 

 

-verksamheten avser läkemedelssubstanser 

 

 

-verksamheten avser sprängämnen 

 

 

-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 

 

 

-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 24.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.46-1 

 

 

 

24.46-2 

 

24.46-3 

 

 

 

 

24.46-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9   

 

 

16  

 

9  

 

 

 

 

 

8  

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 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 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 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 T  U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per 

kalenderår. 

- 24.4602 T  U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 

industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel 

eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 

kalenderår. 
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- 24.4603 T  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 16  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. 

- 

 

24.4701 T 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 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C  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, 
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25.20-2 
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30  

 

 

 

20   

2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 

produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per 

kalenderår, eller 

3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton 

plastråvara per kalenderår. 

 

- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 

produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 

kalenderår. 

- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 

produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 

kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på 

mer än 500 ton plastråvara per kalenderår. 

- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 

produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton 

plastråvara per kalenderår, eller annan plast om 

produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton 

plastråvara per kalenderår. 

13 kap 4 § 25.30 8   C  Anläggning för att genom ytterligare polymerisation 

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  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 20   B  Anläggning för flamlaminering med plast. 

13 kap 6 § 25.50 
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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. 

 

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. 
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- 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 40  B Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med 

smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton 

per kalenderår. 

14 kap 2 § 26.10-i 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  T 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 
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B  Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som 

omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller 

syrabehandling av glas, om verk-samheten 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. 
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14 kap 4 § 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  T  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  20  C  Anläggning för tillverkning av glasfiber. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

14 kap 6 § 26.50-i 35  B  Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom 

bränning, särskilt takpannor, tegel, eld-fast sten, kakel, 

stengods eller porslin, med en 

1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 

750 ton per kalenderår, eller 

2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en 

satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter. 

14 kap 7 § 26.51  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  T U  Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton 

keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats 

av tungmetaller används. 

14 kap 8 § 26.60  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  T U  Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska 

produkter per kalenderår.  

        
Cement, betong, kalk, krita och gips  

14 kap 9 § 26.70-i  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. 

- 27.7001  T  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  130  B  Anläggning för tillverkning av cement. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 § 26.90-i  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 20  C  Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 

kalkprodukter per kalenderår 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

- 26.10001  T  U  Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 

kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per 

kalenderår. 

14 kap 13 § 26.110  13 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  T 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 25 C  Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av 

gips per kalenderår. 

- 26.12001  T U  Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips 

per kalenderår. 

        
Andra mineraliska produkter 

14 kap 15 § 26.130-i  55  B  Anläggning för tillverkning av asbest eller av 

asbestbaserade produkter. 

14 kap 16 § 26.140  55  B  Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 § 26.150 
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26.150-2 
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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 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 områdesbestämmelser i högst 

90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

14 kap 18 § 26.160  10 C  Anläggning för tillverkning av varor av asfalt. 

14 kap 19 § 26.170-i 24  B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per 

dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per 

kalenderår. 

14 kap 20 § 26.180 12 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan 

bestämmelse i denna förordning. 

        
STÅL OCH METALL  

15 kap 1 § 27.10-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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27.10-i1 
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- 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 

 

 

 

 

 

96  

 

 

64  

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 

varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer 

än 175 200 ton råstål per kalenderår. 

 

- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per 

kalenderår 

 

- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000 

ton råstål per kalenderår. 

15 kap 4 § 27.26-i 64  A Anläggning för att behandla järnbaserade metal-ler genom 

hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50 

kilojoule och den an-vända värmeeffekten är mer än 20 

megawatt. 
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15 kap 5 § 27.27-i 
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 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 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  32   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 

 

 

 

 

 

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. 
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- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte 

form- eller gjutsand används. 

- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 

kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

15 kap 9 § 27.50 
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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  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. 

15 kap 11 § 27.70-i 

 

 

 

 

 

27.70-i1 

 

 

27.70-i2 
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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. 
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27.70-i7 

 

 

27.70-i8  
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- 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 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 

 

 

 

 

 

 

130  

 

 

95  

 

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  T  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 

 

 

 

 

 

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 § 27.110 

 

 

 

 

27.110-1 

 

 

 

 

 

 

35  

 

B  Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, 

oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser 

gjuterier. 

- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall 

eller återvinningsprodukter. 
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27.110-2 

 

25  

- 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 

 

 

 

 

 

27.130-1 

 

 

27.130-2 

 

 

27.130-3 

 

 

27.130-4 

 

27.130-5 

 

27.130-6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

25 

 

20 

 

15 

 

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  T  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 
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16 kap 1 § 28.10-i 

 

 

 

28.10-i1 

 

 

28.10-i2 

 

 

28.10-i3 

 

 

28.10-i4 

 

 

  

 

 

 

 

45  

 

 

35  

 

 

20 

 

 

15  

B  Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling 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 avloppsvatten per 

kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter 

men högst 1 000 kubikmeter avlopps-vatten per 

kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 2 § 28.20 

 

 

 

 

 

 

 

28.20-1 

 

 

28.20-2 

 

 

28.20-3 

 

 

28.20-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

40  

 

 

25  

 

 

15  

 

 

12  

B  Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av 

metall eller plast, om 

1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 

1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och 

2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta 

 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

 

- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter 

men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter 

men högst 1 000 kubikmeter avlopps-vatten 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  

 

 

 

 

6  

 

2   

C  Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling 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 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

 

-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.30-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40  

B  Anläggning för  

1. beläggning med metall på annat sätt än ge-nom kemisk 

eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger 

upphov till mer än 10 kubik-meter 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. 
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28.30-2 

 

 

28.30-3 

 

 

28.30-4  

 

 

25  

 

 

20 

 

 

15  

 

- 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 kubik-meter 

avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 5 § 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  T U  Anläggning för 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk 

eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger 

upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår, eller  

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, 

om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 6 § 28.50 

 

 

 

 

 

28.50-1 

 

 

28.50-2 

 

 

28.50-3 

 

 

28.50-4 

 

 

 

28.50-5 

 

 

28.50-6 

 

 

28.50-7 

 

 

28.50-8  

  

 

 

 

 

 

40  

 

 

25  

 

 

15 

 

 

15  

 

 

 

25 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15  

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  T   C  Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

anmälningspliktig enligt 10 §. 

- 28.7101  T  U  
Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 
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16 kap 8 § 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.95-1 

 

28.95-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  

 

6  

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 

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 T  U Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande 

punkter, för 

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om 

verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig 

enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50, 

2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, 

om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 

3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 

4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller 

härdning av högst 1 ton gods per kalenderår, 

5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 

50 kilogram per kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuummetod, om 

metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilo-gram per 

kalenderår. 

        
ELEKTRISKA ARTIKLAR  

17 kap 1 § 31.10  120  A  Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer 

som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 

17 kap 2 § 31.20  55  B  Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer 

som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 

17 kap 3 § 31.30  10  C  Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som 

innehåller kvicksilver. 

17 kap 4 § 31.40-i 140  A  Anläggning för att tillverka grafitelektroder ge-nom 

bränning eller grafitisering. 
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17 kap 5 § 

 

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  15  C  Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk 

kabel. 

        
METALLBEARBETNING M.M.  

        Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 § 34.10  15  C  Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer 

per kalenderår.  

- 34.1001  T  U  Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer 

per kalenderår.  

18 kap 2 § 34.20  8  C  
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.  

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  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 §. 
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- 34.4001  T  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  25  C  Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 

2. tillverkning av flygplan, eller 

3. reparation av flygplan. 

        
Maskinell metallbearbetning 

18 kap 6 § 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 

 

 

 

34.70-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60  

 

 

 

29  

B  Anläggning där det förekommer maskinell 

metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, 

processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, 

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 

6 §. 

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt 

system för vätskor som volymen i lösa behållare som är 

kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till 

öppnade behållare som används för påfyllning av 

metallbearbetningsmaskin. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 

hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 

75 kubikmeter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och 

hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 

20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter. 

18 kap 8 § 34.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

34.80-1 

 

 

34.80-2 

 

 

34.80-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28  

 

 

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  T  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. 
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        Gas- och oljeplattformar 

18 kap 9 § 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  T  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  8  C  Skeppsvarv.  

        FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL  

19 kap 1 §    Med förbrukning avses i detta kapitel 

lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i 

tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för 

återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel 

som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt 

bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 § 39.10-i  75  B  Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, 

vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 

rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla 

material, föremål eller produkter, om förbrukningen av 

organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per 

timme eller mer än 200 ton per kalenderår. 

19 kap 3 § 39.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.15-1 

 

 

39.15-2 

 

 

 

39.15-3 

 

 

39.15-4 

 

 

39.15-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

44 

 

 

 

40 

 

 

52 

 

 

40 

 

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 

 

231



  Styrdokument 

 2022-01-14   

 

 

 

 

39.15-6 

 

 

 

39.15-7 

 

 

 

52 

 

 

 

40 

- 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  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”, 

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 8  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 till-

verkningsanläggningar. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

       13. högst 5 ton i annan beläggning,  

14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller  

15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller 

animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.  

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra 

stycket. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 

inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30.  

19 kap 6 § 39.50 

 

 

 

 

 

 

39.50-1 

 

 

 

 

 

 

 

10  

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 §. 
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39.50-2 

 

39.50-3 

 

 

15  

 

9 

- 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  T   U  Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 

halogenerade organiska lösningsmedel. 

- 39.5002  T U  Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 

men högst 5 ton organiska lösningsmedel. Med 

förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.  

- 39.5003  T U  Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg 

men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5004  T 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 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 

kalenderår, 

2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen 

omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 

mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 

som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 

”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 

”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 

märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 

ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 

uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 

”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 

exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 

exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 

”frätande för huden kategori 1B”, 

”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 

1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 

kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 

könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 

1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 

vattenmiljön 

kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 

1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 

anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma 

tillfälle. 
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36.60-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.60-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.60-3 

 

60  

 

 

 

 

 

 

 

 

40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  

 

- 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  12  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 

anläggningen avser verksamhet för energi-produktion eller 

kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 

ton vid ett och samma tillfälle och 

a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser 

som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 

”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 

”reproduktions-toxisk” 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 
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2”, ”reproduktions-toxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, 

”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt 

för ozonskiktet”, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 

anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma 

tillfälle. 

- 39.7001  T  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  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  6  C  Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 

bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 
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- 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 35  B  Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 

stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material 

producerar mer än 3 000 mega-wattimmar biogas per 

kalenderår.  

Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och 

även om det material som inte är stallgödsel består av högst 

500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 40.02 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 44  

 

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 28  

 

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 12  C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än 

genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 

megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per 

kalenderår. 

        
Kärnkraft 

21 kap 7 § 40.30  A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

        
Förbränning 

21 kap 8 § 40.40 

 

 

40.40-1 

 

 

40.40-2 

 

 

 

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 

 

 

 

65  

B  Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt. 
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40.50-i2 

  

  

 

40  

 

-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 28  

 

B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 § 40.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.60-1 

 

 

40.60-2 

 

 

40.60-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  

 

 

6  

 

 

10  

C  Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av 

1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat 

bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen 

eller fossil bränslegas, eller 

2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget 

annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen 

eller fossil bränslegas. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär 

förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 

elavbrott. 

 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men 

högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart 

fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt 

men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart 

fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt 

men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

- 40.6001  T  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  25   C  Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt 

av högst 20 megawatt. 

        
Vindkraft 

21 kap 13 § 40.90 25  B  Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans 

(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 14 § 40.95  20   B  Verksamhet med 

1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans 

(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 
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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  8   C  Verksamhet med 

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 

meter, 

2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans 

(gruppstation), eller 

3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat 

vindkraftverk, om verksamheten på-börjas 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  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 mega-watt. 

Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom 

vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120  6  C  Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-område 

eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 

000 megawattimmar. 

- 40.12001  T  U  Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-område 

eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 

000 megawattimmar. 

        
VATTENFÖRSÖRJNING  

- 41.9001  T   U  Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller 

utan kemsteg för mer än 50 000 personer. 

- 41.9002  T  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  T U  Vattenverk för högst 5 000 personer  

        
AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 

22 kap 1 § 45.10    A  Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan 

kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att 

reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter 

avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört 

genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt 

kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från 

anläggningsplatsen. 

        FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELS-

HANTERING 
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23 kap 1 § 50.10  

 

 

 

 

 

50.10-1 

 

 

 

 

50.10-2 

 

 

 

 

 

 

16  

 

 

 

 

7 

C  Anläggning för tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,  

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

 

- Tvättning av 

1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.  

- Tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

 

- 50.1001  T  U  Anläggning för tvättning av 

1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 

2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per 

kalenderår, 

3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per 

kalenderår, eller 

4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 50.1002 T U Anläggning för tvättning av 

1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 50 andra motordrivna fordon 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  

 

3  

 

8  

 

6  

C  Anläggning där det per kalenderår hanteras 

1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 

2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 

motorbränsle. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 

§. 

 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 

000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 

kubikmeter flytande motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 

kubikmeter flytande motorbränsle. 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 

miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 

- 50.2001  T  U  Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 

kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning. 

- 50.2002  T  U  Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 

normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för 

försäljning. 

- 50.2003  T U  
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 
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- 50.2004  T  U  Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter  

- 50.2005 T  U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 

platser för motorfordon. 

        
HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

        Hamnar 

24 kap 1 § 63.10-1 

 

 

 

 

 

 

63.10-1 

 

 

63.10-2 

 

 

63.10-3 

 

 

63.10-4 

 

 

63.10-5 

 

 

63.10-6 

 

 

 

 

 

 

 

160  

 

 

100  

 

 

60  

 

 

20  

 

 

15  

 

 

12 

  

B  Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 

bruttodräktighet på mer än 1 350. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. hamn för Försvarsmakten, eller 

2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per 

kalenderår. 

 

- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 

 

 

- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 

 

 

- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 

 

 

- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 

 

 

- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 

 

 

- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

- 63.1001 T  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 15   C  Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 

Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 63.2001 T  U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning 

eller upptag. 

- 63.2002 T  U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med 

uppläggning eller upptag. 

- 63.2003 T  U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med 

uppläggning eller upptag. 

- 63.2004 T U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller 

upptag. 

- 63.2005 T U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag. 

        Flygplatser 

24 kap 3§ 63.30 

 

 

 

 

63.30-1 

 

 

63.30-2 

 

 

 

 

 

140  

 

 

80  

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. 
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63.30-3 

 

 

63.30-4  

 

 

 

40  

 

 

30  

  

- 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  

 

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  T  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  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  T  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 en 

sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner  

fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10002  T  U  Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 

sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner  

fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10003 T  U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 

sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner  

fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10004 T  U Parkering. 

- 63.10101  T  U  Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en 

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 T  U Övriga spåranläggningar. 

        
LABORATORIER  

25 kap 1 § 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. 

241



  Styrdokument 

 2022-01-14   

 

 

- 73.1001  T  U  Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med 

en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 

- 73.1002  T  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 § 74.10-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.10-1 

 

 

 

 

74.10-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25  

 

 

 

 

15  

B  Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som 

i annan verksamhet än den egna an-vänds 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 organ-toxicitet upprepad exponering kategori 1”, 

”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden 

kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 

”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 

1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller 

kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 

kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”. 

 

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 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  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  

242



  Styrdokument 

 2022-01-14   

 

 

27 kap 1 § 85.10  25   C  
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.      

- 85.1001  T  U  
Sjukhus med högst 200 vårdplatser.  

27 kap 2 § 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 mot-svarar mer 

än 100 000 personekvivalenter. 

 

- mottagande av en föroreningsmängd som mot-svarar mer 

än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 

personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som mot-svarar mer 

än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 

personekvivalenter. 

28 kap 2 § 90.11 

 

 

90.11-1 

 

 

90.11-2 

 

 

90.11-3 

 

 

 

64  

 

 

48  

 

 

32  

 

B 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 48  B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 

från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 

§ industriutsläpps-förordningen (2013:250). 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 

 

90.16 

 

 

90.16-1 

 

 

90.16-2 

 

 

 

20 

 

 

13 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 

med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men 

högst 2 000 personekvivalenter. 

-mottagande av en föroreningsmängd som mot-svarar mer 

än 500 personekvivalenter men högst 2000 

personekvivalenter. 

- mottagande av en föroreningsmängd som mot-svarar mer 

än 200 personekvivalenter men högst 500 

personekvivalenter. 

- 90.2001  T U  Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 

med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men 

högst 200 personekvivalenter. 

- 90.2002  T  U  Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten 

med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men 

högst 100 personekvivalenter. 

- 90.2003 T U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm. 

        
AVFALL  
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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 

 

 

 

 

 

160  

 

 

112  

 

 

64  

 

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 

 

 

 

 

160  

 

 

112  

 

 

64 

 

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 24  

 

B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, 

om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn 

men högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 8 § 90.191 24 

 

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 96  

 

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 96  

 

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 64  

 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 

förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
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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 64 

 

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 36  

 

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 36  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

24  

 

 

16  

 

12  

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 

förbränns, om den tillförda mängden avfall är  

1. högst 3 ton per timme, eller  

2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller 

avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 

(2013:253) om förbränning av avfall. 

 

- Den tillförda mängden avfall är större än  

10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

 

- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men 

högst 10 000 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men 

högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 § 90.221 

 

 

 

 

 

 

 

90.221-1 

 

 

90.221-2 

 

90.221-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

24  

 

 

16  

 

12 

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. 
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29 kap 17 § 90.230 4  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 T  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 

 

 

 

 

 

90.271-1 

 

90.271-2 

 

 

 

 

 

 

 

24  

 

12 

B Uppläggning av muddermassa 

1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 

grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa, 

eller 

2. i större mängd än 1 000 ton. 

 

- 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 4 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 120   A Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den 

tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 

kalenderår. 

29 kap 21 § 90.300-i 

 

 

 

 

 

 

90.300-i1 

 

 

90.300-i2 

 

 

90.300-i3 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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29 kap 22 § 90.310 

 

 

 

90.310-1 

 

 

90.310-2 

 

90.310-3 

 

 

 

 

40  

 

 

25 

 

15 

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 

 

 

 

225  

 

 

160  

 

 

120 

 

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 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 4 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 §. 

        Återvinning eller bortskaffande av avfall som 

uppkommit i egen verksamhet 
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29 kap 27 § 90.381 9 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 9 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 6  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 12 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

4 

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 T 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 

 

 

 

 

 

 

48  

 

 

24  

 

 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 24  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 

 

 

 

 

 

28  

 

 

24  

 

 

20 

 

 

16 

 

 

12 

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 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 

 

16  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 §. 
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29 kap 37 § 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 T C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus. 

        
Avvattning 

29 kap 39 § 90.375 12 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som 

behandlas är högst 2 000 ton. 

        
Mekanisk bearbetning och sortering 

29 kap 40 § 90.100 

 

 

 

 

 

 

 

90.100-1 

 

 

90.100-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

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 8 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. 
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- 90.8001 T 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 

 

 

 

 

 

90.119-1 

 

 

90.119-2 

 

 

 

 

 

 

50  

 

 

20 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkes-mässigt 

återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte 

omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 

Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 

anmälningspliktig enligt 46 § 2. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

10 000 ton per kalenderår. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per 

kalenderår. 

29 kap 46 § 90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 

återvinna 

1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen 

(2007:186), eller 

2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte 

överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en 

bilskrotare som är auktoriserad enligt 

bilskrotningsförordningen. 

        
Förberedelse för återanvändning 

29 kap 47 § 90.29 T 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 

 

 

 

 

 

 

35  

 

 

 

25 

 

 

 

20   

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 6  C  Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in 

det, om mängden avfall vid något till-fälle är 
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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  T  U  Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in 

det, om mängden avfall vid något till-fälle är högst 10 ton. 

- 90.4002 T U  Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) 

avsedda för allmänheten. 

29 kap 50 § 90.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.50-1 

 

 

90.50-2 

 

 

90.50-3 

 

 

 

90.50-4 

 

 

 

90.50-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35  

 

 

12  

 

 

12  

 

 

 

16 

 

 

 

9 

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  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. 
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- 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 under-

jordsförvar 

29 kap 52 § 90.454-i 96 

   

A  Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 

29 kap 53 § 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 52  

  

A  Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 

29 kap 55 § 90.458 64  B  Underjordsförvara icke-farligt avfall. 

        
Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 

29 kap 56 § 90.408-i 32   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 § 90.451 144   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 § 

 

90.460 100 

  

A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara 

radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall. 

29 kap 59 § 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 § 90.480 180  A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om 

mängden koldioxid som är planerad att lagras är mer än 

100 000 ton. 

29 kap 61 § 90.485 104  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 104 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av 

koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs 

i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250). 

29 kap 63 § 90.510 104  B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av 

koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga 

enligt 62 §. 
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29 kap 64 § 90.520 9 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 40   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 32 

  

B  Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 

avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per 

kalenderår och verksamheten avser 

1. biologisk behandling, 

2. fysikalisk-kemisk behandling, 

3. behandling innan förbränning eller samförbränning 

4. behandling i anläggning för fragmentering av 

metallavfall, eller 

5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 § 

 

90.435-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.435-i1 

 

90.435-i2 

 

 

90.435-i3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 

112 

 

 

52 

 

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. 

254



  Styrdokument 

 2022-01-14   

 

 

29 kap 68 § 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 

 

90.420-5 

 

 

 

 

 

 

 

80 

  

 

50 

  

 

30 

  

 

20 

 

15 

 

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 

1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 70 § 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 
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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 
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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 
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        SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 92.10  15  B  Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber 

större än 20 millimeter) eller för sprängningar av 

ammunition, minor eller andra spräng-laddningar. 

30 kap 2 § 92.20 

 

 

 

 

92.20-1 

92.20-2 

 

92.20-3 

 

 

 

 

 

8  

6  

 

T  

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  T C  Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 

motorfordon. 

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

- 92.10002 T U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 

- 92.10003 T U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 

        
TEXTILTVÄTTERIER  

31 kap 1 § 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 T 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  15  B  
Krematorium.  

        
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 

        
Lackering m.m.  

- 100.1001  T  U  Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 

10 ton pulver per kalenderår. 

- 100.1002  T 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  T  U  Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1002  T 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. 
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- 101.1004  T U  Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade 

brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1005  T 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. 
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HANDLEDNING OM SKL:S TAXEUNDERLAG INOM 
MILJÖBALKENS OMRÅDE, OCH TAXABILAGOR 

Behovsstyrd taxa inom 
miljöbalkens område 

258



Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område 2 

 

B 
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Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område 3 

 

Handläggarstöd för 
beslutsprocesser i 
behovsstyrda taxemodellen 

Detta handläggarstöd förklarar  på övergripande nivå hur beslutsprocessen ser 

ut när tillsynsmyndigheten (nämnden) tar beslut om avgift för tillsyn av de olika 

verksamheterna. Stödet avser beslutsprocesser för den behovsstyrda 

taxemodellen som SKL har tagit fram och lanserat 2018. 

Kom ihåg att uppdatera delegationsordningen i samband med att ni ser över 

taxan. De beslut som fattas av tjänstepersonerna behöver ha stöd i en 

delegationsordning.  

 

Fullmäktiges beslut om taxa  

Kommunfullmäktige fattar beslut om taxan.  

I taxan ingår: 

 

1. Taxebestämmelser (paragrafer) i 1-33§§ 

2. Taxebilaga ett (1), med avgifter eller grund för avgifter för 

verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd prövningsnivå. 

3. Taxebilaga två (2) där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges 

för verksamheter eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A, B, 

C ) miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (ny beteckning H). Fasta 

avgifter 

4. Taxebilaga tre (3) där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för  

verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd anmälnings- och 

tillståndspliktig nivå enligt miljöprövningsförordningen, miljöbalken, 

förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808). 

Timavgifter.  
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Taxebilaga 2 

Nedan beskrivs vilka steg som ingår vid avgiftsuttag för tillsyn av de 

verksamheter som ingår i taxebilaga 2 (fast årlig avgift).  

Avgiftsuttag för tillsyn av verksamheter, ny taxa för första gången 

Process 1a. 

1) Kommunfullmäktige fattar grundläggande beslut om taxa samt timavgift.  

2) Miljökontoret läser i taxebilaga 2 av vilken verksamhetskod och vilket 

tillsynsbehov (i timmar) som detta motsvarar  för verksamheten. 

3) Miljökontoret kommunicerar1 bedömningen med verksamhetsutövaren för 

eventuella synpunkter och yttrande.  

4) Nämnden (eller delegat) beslutar2 om årsavgift. Årsavgiften beräknas 

genom att aktuellt antal timmar multipliceras med rådande timavgift. 

Fakturering sker. 

Avgiftsuttag för tillsyn av industriutsläppsverksamheter, för första gången 

Process 1b. 

1) Kommunfullmäktige fattar grundläggande  beslut om taxa samt timavgift.  

2) Miljökontoret gör en bedömning av den aktuella verksamheten i taxebilaga 

2, d.v.s. läser av vilken verksamhetskod som är aktuell och vilket 

tillsynsbehov verksamheten har i timmar.  

3) Eftersom verksamheten har beteckningen ”-i” i miljöprövningsförordningen  

ska verksamheten i, enlighet med §19, påföras ett tillägg till den årliga 

tillsynsavgiften om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Tillägg 

tas inte ut för de industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 

timmar eller mer i taxebilaga 2. 

4) Miljökontoret kommunicerar bedömningen med verksamhetsutövaren för 

eventuella synpunkter och yttrande.  

5) Nämnden (eller delegat) beslutar om årsavgift. Årsavgiften beräknas genom 

att aktuellt antal timmar multipliceras med rådande timavgift. Fakturering 

sker. 

Avgiftsuttag för tillsyn av verksamheter, för andra gången 

Process 2. Förutsätter att process 1a eller 1b har genomförts. 

1) Miljökontoret har genomfört tillsyn av aktuell verksamhet i taxebilaga 2. 

                                                      
1 Läs mer om kommunicering i ”Kommentarer till taxan SKL 2018”, kortfattat kan sägas att 

kommunicering krävs av allt material av betydelse för beslutet enligt vad som framgår av 25 § 

förvaltningslagen 2017:900). 
2 Läs mer om beslut och verkställighet i ”Kommentarer till taxan SKL 2018”, kortfattat kan sägas 

att det är fråga om ”verkställighet” och inte ett beslut när det är fråga om ren tillämpning av taxan 

utan bedömningar. 
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a) Alternativ 1. Miljökontoret bedömer att verksamhetens tillsynsbehov 

överensstämmer med taxan. 

i) Tidigare fattat avgiftsbeslut fortsätter gälla. Fakturering sker. 

b) Alternativ 2. Miljökontoret bedömer att verksamhetens tillsynsbehov 

avviker kraftigt från branschens normala behov. 

i) Nämnden (eller delegat) bedömer att avsteg från ordinarie 

tillsynsavgift i enlighet med § 21 (25%-regeln) bör göras och  

verksamheten påföras ett tillägg om 25% av huvudverksamhetens 

tid. 

ii) Kommunicering med verksamhetsutövaren om bedömningen för 

eventuella synpunkter och yttrande. 

iii) Nämnden (eller delegat) beslutar om ny årsavgift. Årsavgiften 

beräknas genom att aktuellt antal timmar multipliceras med rådande 

timavgift. Fakturering sker. 
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Taxebilaga 3 

Nedan beskrivs vilka steg som ingår vid avgiftsuttag för tillsyn av de 

verksamheter som ingår i taxebilaga 3 (timavgift).  

Avgiftsuttag för tillsyn av verksamheter, för första gången 

Process 1. 

1) Kommunfullmäktige fattar grundläggande beslut om taxa samt timavgift.  

2) Miljökontoret genomför tillsyn av aktuell verksamhetsutövare inom 

branschen i taxebilaga 3. 

3) Miljökontoret kommunicerar resultatet av tillsynen samt åtgången tid med 

verksamhetsutövaren för eventuella synpunkter och yttrande.  

4) Nämnden (eller delegat) beslutar om avgift. Avgiften beräknas genom att 

aktuellt antal genomförda timmar multipliceras med rådande timavgift. 

Fakturering sker. 

Avgiftsuttag för tillsyn av verksamheter, för andra gången 

Samma förfarande som i process 1. 

Taxebilaga 1 

Avgiftsuttag för tillsyn av verksamheter, för första gången 

1) Kommunfullmäktige fattar grundläggande beslut om taxa samt timavgift.  

2) Miljökontoret handlägger ärenden i enlighet med taxebilaga 1. 

3) För ärenden med fast avgift kommunicerar miljökontoret resultatet av 

handläggningen för yttrande samt informerar verksamhetsutövaren om 

avgiften. Fakturering sker. 

4) För ärenden med timavgift kommunicerar miljökontoret resultatet av 

handläggningen samt åtgången tid med verksamhetsutövaren för eventuella 

yttrande. Beslut om avgift. Fakturering sker. 

5) För ärenden med avgiftsnivå kommunicerar miljökontoret resultatet av 

handläggningen för yttrande samt informerar verksamhetsutövaren om 

avgiften. Fakturering sker. 

Avgiftsuttag för tillsyn av verksamheter, för andra gången 

Samma förfarande som i process 1. 

Övergång från fast avgift till timavgift 

I samband med att miljökontoret genomför tillsyn på verksamheter kan särskilt 

behov av uppföljning ske och då finns viss möjlighet för nämnden att i särskild 

ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. 
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Taxebilaga 2 

1) Miljökontoret genomför ordinarie tillsyn på verksamheten. Kontoret 

konstaterar avvikelser hos verksamheten. Ingår i årsavgift. 

a) Miljökontoret förelägger verksamheten om att vidta åtgärder. Ingår i 

årsavgift. 

b) Miljökontoret följer upp föreläggandet. Ingår i årsavgift. 

i) Om avvikelser åtgärdats och ingen ytterligare uppföljning behövs. 

Ärendet avslutas. 

ii) Om avvikelser inte åtgärdats och ytterligare uppföljning är 

nödvändig. Verksamhetsutövaren får information om att 

extraordinär tillsynsavgift motsvarande timavgift utgår i anledning 

av [x]  avgifter vid ändrat tillsynsbehov i enlighet med § 20 till dess 

att ärendet avslutats. 

iii) Uppföljande inspektion. Timavgift. 

iv) Kommunicering om avgiftens storlek och åtgången tid. 

v) Beslut om avgift. 

2) Miljökontoret konstaterar att verksamheten bryter mot villkor eller orsakat 

yttre påverkan i större omfattning. Ingår i årsavgift. 

a) Miljökontoret följer upp villkorsbrott eller händelse som orsakat större 

yttre påverkan. Information om att timavgift utgår för uppföljande 

tillsyn av extraordinär händelse i enlighet med § 20 till dess att ärendet 

avslutats. 

b) Uppföljande inspektion. Timavgift. 

i) Kommunicering om avgiftens storlek och åtgången tid. 

ii) Beslut om avgift. 

 

För övrig uppföljning i enlighet med taxebilaga 1 och taxebilaga 3 behövs inte 

extraordinär avgift med anledning av att timavgift redan tillämpas. 

 

  

264



Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område 8 

Avsteg från fast avgift 

Det finns fyra alternativ för att göra avsteg från fasta årliga avgiften i taxebilaga 

2. 

Principen är att så långt möjligt tillämpa samma tid som angetts i förordningen 

om avgifter för prövning och tillsyn (FAPT). Skulle tillämpningen leda till 

kraftigt avvikande tillsynsbehov och bristande kostnadstäckning så bör justering 

göras.  

SKL förordar att man börjar med steg 1 och om detta steg inte stämmer går 

vidare till steg 2 osv. Det bästa är givetvis om staten justerar ”snedsitsar” i 

tillsynsbehov och avgift på branschnivå i bilagan till förordningen om avgifter 

för prövning och tillsyn (FAPT).  

Det är önskvärt att eventuella avsteg och justeringar av branscher (se nedan) 

fattas av nämnden och meddelas SKL. Detta behövs för att underlätta för SKL 

att ta fram verkliga schabloner. 

1) SKL justerar i sitt underlag till taxebilaga 2 i undantagsfall. 

2) Nämnden justerar verksamheter som kraftigt avviker från (är högre än) 

branschens tillsynsbehov. De med stort antal delverksamheter får 125% 

av branschens schablonavgift i årlig avgift.  

3) Nedsättning på objektsnivå om tillsynsbehovet i enskilda fallet är lägre 

än schablonen. 

4) Höjning av avgift p.g.a. extraordinära händelser (fast avgift + 

timavgift), viss kvalifikationsgräns finns. 

 

Definitioner 

Branscher: VERKSAMHETSGRUPP (I VERSALER) 

Verksamheter: Verksamhetsgrupp (i gemener) 

Huvudverksamhet: Den taxegrundande verksamheten, med en eller flera 

delverksamheter 

Delverksamhet: En verksamhet som tillhör en annan verksamhetsgrupp än den 

taxegrundande verksamheten.  

Branschavvikande: En verksamhet som till sin natur avviker kraftigt från det 

normala tillsynsbehovet för branschen är branschavvikande. Ett exempel kan 

vara när verksamheten har fler än tre delverksamheter. För branschavvikande 

verksamheter bedöms schablontiden vara otillräcklig för myndighetens tillsyn 

och ett extra tillägg om 25% påförs årsavgiften.  

Extraordinär tillsyn: Extraordinär tillsyn är tillsyn som föranleds av att 

myndigheten följer upp villkorsbrott eller händelse som orsakat större yttre  
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påverkan samt för extra uppföljning med anledning av att verksamhetsutövaren 

inte följer förelägganden. 

Avgiftsnivåer: Av kommunfullmäktige fastställda schablontider för olika 

ärenden enligt taxebilaga 1. 

Förskottsbetalning: Fast avgift. Schablon bedömd på ca 3 års genomsnittligt 

tillsynsbehov. 

Efterskottsbetalning: Timavgift. Löpande behov till dess att tillsynen för ett år 

är avklarad. Debitering sker i slutet av året eller periodiskt t.ex. månadsvis. 

 

Handledning för tillämpning av 
taxebilaga 1, 2 och 3 

SKL arbetar med att tydligt koppla ihop tillsynsplanering och finansiering av 

tillsyn inom miljöbalken. Det är viktigt att tillsynsbehovet är det som styr den 

finansiering som behövs. För att ta ett helhetsgrepp om avgifterna på området så 

har SKL därför tagit fram ett nytt sätt att presentera taxaunderlagen. Vi har tagit 

fram taxaunderlag i Excel och inte färdiga bilagor. Tanken är att varje kommun 

arbetar igenom processen och fyller i Excelunderlagen med sitt tillsynsbehov 

och genom det arbetet skapas färdiga bilagor till den taxa som ska antas av KF. 

Vissa flikar är bara för myndighetens interna arbete.  

Här nedan följer en kortfattad beskriva hur kommunen kan arbeta med 

processen att ange sitt tillsynsbehov i Excelunderlagen. 

 

Steg 1. Koppla behovsutredningen till taxan 

Varje kommun behöver ha en tydlig behovsutredning som anger hur tillsynen 

ska prioriteras och vilka erfarenheter förvaltningen har av tidsåtgången. SKL 

har tagit fram en skrift som kan underlätta denna process. SKL: har bedömt att 

för branscher som är gemensamma med staten (”A” och ”B”) är det lämpligt att 

tillsynstiden schabloniseras baserat på bilagan till förordningen om avgifter för 

prövning och tillsyn (FAPT). För verksamheter med beteckningen ”C” och ”H” 

har SKL tagit fram en egen schablonsmatris där kommunen väljer det behov 

som bäst stämmer med kommunens tillsyn.  

OBS! Om kommunen har kunskap om att schablontiden inte stämmer redan 

innan taxan  fastställs i kommunfullmäktige för första gången, bör kommunen 

ändra schablontiden i Excel underlaget mallen, för att undvika onödigt 

administrativt arbete senare i processen. 

 

Steg 2. Så gör du i Excelfilen för taxebilaga 2 och 3 

Det är viktigt att läsa igenom instruktionerna under fliken ”Meny” innan ni 

startar. Mallen är makrobaserad och ni bör aktivera detta och spara en tom mall 

innan ni börjar arbeta med den första gången. 
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Det huvudsakliga arbetet sker under fliken ”Data”. Det är här kommunen anger 

tillsynsbehovet och bestämmer vilka branscher som ska ha fast avgift respektive 

timavgift, samt ser över föreslagna schablontider. 

Innan ni påbörjar detta arbete anges kommunens aktuella timavgift på ”Meny”-

fliken. 

Grunderna i taxebilaga 2 och taxebilaga 3 

Taxebilagorna 2 och 3 skapas i Excel. Nedan visas skärmklipp från fliken 

”Data”. 

 

 

 
 

 

1: Kolumnbeteckning 

2: Kolumnrubrik 

3: Verksamhet med beteckning ”-i” 

4: Verksamhetens tillsynsbehov 

5: Avgift för verksamheten 

6: Aktuell taxebilaga för verksamheten 

 

A, B 

För verksamheter med prövningsnivå A och B (kolumn B, rubrik 

”Prövningsnivå”) är angivet ett schablonvärde (kolumn C, rubrik 

”Tillsynsbehov”) i form av antal timmar. Detta värde är ett sätt att likställa tiden 

för tillsynen på stora anläggningar oavsett kommunal och statlig tillsyn. Denna 

tillsyn är samma som återfinns i kommunens behovsutredning samt i huvudsak 

det tillsynsbehov som staten bestämt ska gälla för sin tillsyn av branschen. 

Tiden för verksamheter på A och B-nivå ska inte ändras om inte 

kommunen absolut anser att angiven schablon inte stämmer för lokalt 

behov.  
 

2 

4 

 3

2 

1 

5 

6 
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För verksamheter med beteckning ”-i” (kolumn A; rubrik ”Verksamhetskod”) 

tillkommer ett extra tidstillägg på 20 timmar. Detta tidstillägg måste kommunen 

själv lägga till i sina avgiftsbeslut. 

 

C, H 

För verksamheter med prövningsnivå C och H (kolumn B; rubrik 

”Prövningsnivå”) har SKL tagit fram ett intervall från lågt behov till högt 

behov. Intervallet bygger på att kommunen har större fokus på vissa branscher 

p.g.a. lokala förutsättningar, miljömål m.m. och därför besöker dem oftare. Här 

ska kommunen ange det intervall som bäst överensstämmer med det 

tillsynsbehov kommunen planerar för i sin behovsutredning. 

 

U, UH 

För verksamheter med prövningsnivå ”U” och ”UH” (kolumn B; rubrik 

”Prövningsnivå”) har SKL tagit fram ett intervall från sporadiskt3 behov till 

högt behov. Intervallet bygger på att kommunen har större fokus på vissa 

branscher p.g.a. lokala förutsättningar, miljömål m.m. och därför besöker dem 

oftare. Här ska kommunen ange det intervall som bäst överensstämmer med det 

tillsynsbehov kommunen planerar för i sin behovsutredning.  

 

Kommunen ska också ange om verksamheten ska ha timavgift eller årlig 

tillsynsavgift  (kolumn D; rubrik ”Avgift”). Detta styr om verksamheten 

placeras i taxebilaga 2 (fast årlig avgift) eller i taxebilaga 3 (timavgift), se 

kolumn F; rubrik ”Taxebilaga”.  

 

SKL har i mallen förvalt att”U” och ”UH” har timavgift och placeras i 

taxebilaga 3. Skulle kommunen anse att ”U/UH”-verksamheten har stort 

tillsynsbehov ändrar man från timavgift till årlig tillsynsavgift.  

 

OBS! För ”U”-verksamheter som ska placeras i taxebilaga 2 måste kommunen 

ange en egen verksamhetskod (kolumn A; rubrik ”Verksamhetskod”). Under 

”Meny”-fliken föreslår SKL en metod för hur detta kan ske (tillägg av -01 på 

huvudkoden t ex 1.2001, 1.2002 o.s.v.). 

 

 

                                                      
3 Se ”Vägledning om SKLs behovsstyrda taxamodell inom miljöbalkensområde” 
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Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område 12 

 
 

 

1: Sporadisk tillsyn 

För de ”U/UH”-branscher som kommunen bedömer inte ska ha återkommande 

tillsyn, eller som kommunen inte har tillräcklig kunskap för att bedöma 

tillsynsbehovet för, finns möjligheten att under kolumn C; rubrik 

”Tillsynsbehov” ange tillsynsbehovet som ”Sporadiskt”. Genom att göra detta 

skapas en extra flik med branscher angivna som sporadisk tillsyn. Denna flik 

behöver inte fastställas av kommunfullmäktige som taxebilaga utan ska ses som 

stöd till miljökontorets planering. Tanken är att dessa får tillsyn i samband med 

klagomål eller annan icke-periodisk händelse. Finansiering sker med stöd av 

taxebilaga 1. 

 

2: Ej aktuell bransch 

För de branscher som ej är aktuella, och som kommunen bedömer aldrig 

kommer att lokaliseras inom kommunen, finns möjligheten att under kolumn C; 

rubrik ”Tillsynsbehov” ange ”Ej aktuellt”. Dessa branscher tas inte med i 

taxebilagorna för beslutsunderlag till kommunfullmäktige. 

 

Taxebilagorna 2 och 3 

Efter att kommunen fastställt tillsynsbehovet och fyllt i nödvändiga fält klickar 

man på ”Uppdatera Taxebilagor” i ”Meny”-fliken. 

 

 

 

 

När så har skett så skapas nya flikar med två taxebilagor, Taxebilaga 2 och 

Taxebilaga 3 samt eventuellt en arbetsflik ”Sporadiskt tillsynsbehov” (se ovan). 

Glöm inte att lägga till ”logga” och datum innan ni skriver ut underlaget för 

beslut i kommunfullmäktige. 

1 

2 
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Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område 13 

Nedan visas skärmklipp från ”Taxebilaga 2” och ”Taxebilaga 3”. 

 

 

 
 

 

1: Aktuell taxebilaga 

2: Plats för kommunens ”logga”, datum, m.m. 

3: Avgiftsinformation 

4: Verksamhetens inplacering och taxegrund 

 

 

1 

2 

3 

4 
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Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område 14 

 

 

1: Aktuell taxebilaga 

2: Bransch 

3: Verksamhetens inplacering och taxegrund 

 

 

  

1 

2 

3 
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Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område 15 

Särskild information om verksamhetsgrupper 

SKL använder, i denna taxemodell, så långt som möjligt samma struktur och 

begrepp som staten gör i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn. 

Därför har begreppet ”Verksamhetsgrupp” tillkommit i den behovsstyrda 

taxemodellen.  

 

 

 

 

 

 

1: Verksamhetsgrupper är de grupperingar av verksamheter som anges dels med 

VERSALER, dels med gemener i SKL:s underlag för taxebilaga 2, under 

kolumn J; ”Beskrivning”. 

 

 

 

 

 

  

1 
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Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område 16 

Grunderna i taxebilaga 1 

Steg 1. Koppla behovsutredningen till taxan  
Se texten under rubriken ” Handledning för tillämpning av taxebilaga 1, 2 och 

3”i denna handledning.  

 

Steg 2. Så gör du i Excelfilen för taxebilaga 1 

Det är viktigt att ni läser igenom instruktionerna under fliken ”Meny” innan ni 

startar. Mallen är makrobaserad och ni bör aktivera detta och spara en tom mall 

innan ni börjar arbeta med den första gången. 

SKL föreslår tre olika finansieringsmetoder för ärenden under taxabilaga 1.  

1) Timavgift: Ärenden som debiteras med löpande antal timmar och 

multipliceras med aktuell handläggningskostnad per timme. 

2) Fast belopp: Ärenden som debiteras ett givet belopp oavsett 

handläggningskostnad per timme. 

3) Avgiftsnivåer: Fastställd schablon med givet antal timmar för respektive 

ärende och som multipliceras med aktuell handläggningskostnad per timme. 

 

Särskild information om avgiftsnivåer 

SKL inför ett nytt begrepp i underlag för taxebilaga 1, ”Avgiftsnivå”. 

Avgiftsnivåer är ett sätt för myndigheten att schablonisera ärenden efter 

komplexiteten och arbetsinsatsen. Avsikten är att införandet av avgiftsnivåer 

ska underlätta för kommuner att jämföra sig med varandra genom att 

tidsåtgången för olika ärenden tydliggörs i samband med arbetet med 

behovsutredningar. Läs gärna mer om detta i skriften ”Kommunala 

behovsutredningar”.  

SKL föreslår införande av fyra olika avgiftsnivåer där ”avgiftsnivå 1 (AN 1) är 

till för de enklaste ärendena och ”avgiftsnivå 4 (AN 4) är för de mest komplexa. 

Varje ärende med samma angivna avgiftsnivå debiteras samma belopp (angivet 

antal timmar x aktuell handläggningskostnad per timme). SKL bedömer att 

transparensen för  avgiften gentemot företagen ökar och tidsbedömningen sker 

på en plats i taxaunderlaget inte för varje ärende. 

 

I nedanstående figur så ser man en illustration över de olika avgiftsnivåerna 
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Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område 17 

 

Det är viktigt att kommunen, genom arbetet i samband med behovsutredningen, 

själva bedömer tidsgången för respektive avgiftsnivå.  

Ska ni använda avgiftsnivåer (se nedan för mer information om avgiftsnivåer) 

måste dessa anges på ”Meny”-fliken. Ange även timavgiften på ”Meny”-fliken. 

Det huvudsakliga arbetet sker sedan under fliken ”Data”. Det är här ni anger 

avgiftsnivåer, bestämmer vilka ärenden som ska ha fast avgift, timavgift eller ett 

fast belopp.  

Längst ned på sidan under fliken ”Meny” återfinns nedanstående tabell. Den är 

till för de kommuner som vill tillämpa avgiftsnivåer. När ni fyllt i timmarna för 

respektive avgiftsnivå och är klar med fliken ”Data” tryck på knappen 

”Uppdatera Taxebilagor” 

 

 
 

 

 

OBS! för att undvika onödigt administrativt arbete senare i processen bör 

kommunen även se över vilka ärenden som står angivna under taxebilaga 1, och 

om det behövs komplettera detta, innan hos kommunfullmäktige fastställer 

taxan.  

 

Taxebilaga 1 

Efter att kommunen fyllt i nödvändiga fält klickar man på ”Uppdatera 

Taxebilagor” i ”Meny”-fliken. 
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Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område 18 

 

 

 

 

När man gjort så skapas ny flik för taxebilaga 1. Glöm inte att lägga till ”logga” 

och datum innan ni skriver ut underlaget för kommunfullmäktige. 

OBS! Det är viktigt att ni skriver ut och bifogar fliken med avgiftsnivåer till 

beslutet i kommunfullmäktige.  

 

Nedan visas skärmklipp från en skapad ”Taxebilaga 1”. 

 

 

 

1: Aktuell taxebilaga 

2: Aktuell ärendetyp 

3: Relevanta bestämmelser 

4: Vald finansieringsmetod 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 

4 
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Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område 19 
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Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område 20 

 

Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens 
område 

Denna taxa är tänkt att koppla ihop miljökontorens tillsynsplanering med 

nämndens arbete med finansiering. SKL har tagit fram underlag som stöd men 

det är alltid kommunerna själva som bestämmer hur de vill finansiera 

miljöbalkstillsynen 

 

 

Upplysningar om innehållet 
Michael, Öhlund, michael.ohlund@skl.se 
 
© Sveriges Kommuner och Landsting, 2018 

 

 

 

ISBN XXX-XX-XXXX-XXX-X 
Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se 
Post: 118 82 Stockholm | Besök: Hornsgatan 20 

Telefon: 08-452 70 00 | www.skl.se 
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Bransch Verksamhet Verksamhetskod Prövningsnivå Timmar (taxa från 2023) Timmar (nuvarande taxa) Kommentar

JORDBRUK Djurhållning U Timavgift Timavgift

Uppodling av annan mark 
än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion

1.30 C Timavgift 8
Tidigare en årlig avgift på 
8h, numera timavgift efter 
varje ärende

Uppodling av annan mark 
än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion

U Timavgift Timavgift

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV 
FISK

U Timavgift Timavgift

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

Berg, naturgrus och andra 
jordarter

U Timavgift Timavgift

Råpetroleum, naturgas och 
kol

U Timavgift Timavgift

Annan utvinningsindustri U Timavgift Timavgift

LIVSMEDEL OCH 
FODER

Slakterier U Timavgift Timavgift

Livsmedel av animaliska 
råvaror

U Timavgift Timavgift

Rökeri U Timavgift Timavgift

Livsmedel av vegetabiliska 
råvaror

U Timavgift Timavgift

Kvarnprodukter U Timavgift Timavgift

Livsmedel av kombinerade 
råvaror

U Timavgift Timavgift

Mjölkprodukter U Timavgift Timavgift

Annan 
livsmedelstillverkning

U Timavgift Timavgift

Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror

U Timavgift Timavgift

TEXTILVAROR U Timavgift Timavgift

PÄLS, SKINN OCH 
LÄDER

U Timavgift Timavgift

TRÄVAROR U Timavgift Timavgift

MASSA, PAPPER 
OCH 
PAPPERSVAROR

U Timavgift Timavgift

FOTOGRAFISK OCH 
GRAFISK 
PRODUKTION

U Timavgift Timavgift
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Bransch Verksamhet Verksamhetskod Prövningsnivå Timmar (taxa från 2023) Timmar (nuvarande taxa) Kommentar

KEMISKA 
PRODUKTER

Annan kemisk tillverkning U Timavgift Timavgift

GUMMI- OCH 
PLASTVAROR

U Timavgift Timavgift

MINERALISKA 
PRODUKTER

Glas, glasvaror och 
keramiska produkter

U Timavgift Timavgift

Cement, betong, kalk, krita 
och gips

U Timavgift Timavgift

Andra mineraliska 
produkter

U Timavgift Timavgift

STÅL OCH METALL U Timavgift Timavgift

METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLI
NG, AVFETTNING 
OCH 
FÄRGBORTTAGNIN
G

U Timavgift Timavgift

METALLBEARBETNI
NG

Motorer, turbiner och 
reaktorer

U Timavgift Timavgift

Motorfordon U Timavgift Timavgift

Maskinell bearbetning U Timavgift Timavgift

Gas- och oljeplattformar U Timavgift Timavgift

FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

U Timavgift Timavgift

HANTERING AV 
BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER

U Timavgift Timavgift

GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL,

Förbränning U Timavgift Timavgift

Vindkraft U Timavgift Timavgift

Värme- och 
kylanläggningar

U Timavgift Timavgift

VATTENFÖRSÖRJNI
NG

U Timavgift Timavgift

FORDONSSERVICE 
OCH 
DRIVMEDELSHANTE
RING

U Timavgift Timavgift

HAMNAR OCH 
FLYGPLATSER

Annan trafikinfrastruktur U Timavgift Timavgift

Hamnar U Timavgift Timavgift

Flygplatser U Timavgift Timavgift

LABORATORIER U Timavgift Timavgift
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Bransch Verksamhet Verksamhetskod Prövningsnivå Timmar (taxa från 2023) Timmar (nuvarande taxa) Kommentar

HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD

U Timavgift Timavgift

RENING AV 
AVLOPPSVATTEN

U Timavgift Timavgift

AVFALL Biologisk behandling U Timavgift Timavgift

Deponering U Timavgift Timavgift

Förbränning U Timavgift Timavgift

Lagring som en del av att 
samla in avfall

U Timavgift Timavgift

Mekanisk bearbetning och 
sortering

U Timavgift Timavgift

Återvinning för 
anläggningsändamål

90.141 C Timavgift Timavgift

SKJUTFÄLT, 
SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNIN
GAR

Skjutbanor 92.20 C Timavgift 6 eller 8

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. 8 h
- Mer än 20 000 skott men 
högst 100 000 skott per 
kalenderår 6h

Sportanläggningar 92.30 C Timavgift Timavgift
Skjutfält, skjutbanor och 
sportanläggningar

U Timavgift Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER U Timavgift Timavgift

ÖVRIGA 
MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER

U Timavgift Timavgift

ÖVRIGA 
ANMÄLNINGSPLIKT
IGA 
HÄLSOSKYDDSVER
KSAMHETER

H Timavgift Timavgift

EJ 
ANMÄLNINGSPLIKT
IGA 
HÄLSOSKYDDSVER
KSAMHETER

Bostäder m.m. UH Timavgift Timavgift

Undervisning, vård m.m. UH Timavgift Timavgift

Samlingslokaler m.m. UH Timavgift Timavgift
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Bransch Verksamhet Verksamhetskod Prövningsnivå Timmar (taxa från 2023) Timmar (nuvarande taxa) Kommentar

Hotell m.m. UH Timavgift Timavgift

Idrottsanläggningar, 
camping, bad m.m.

UH Timavgift Timavgift

Lokaler för hygienisk 
behandling

UH Timavgift Timavgift

Lokaler för förvaring av 
djur

UH Timavgift Timavgift
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 190 Revidering: "Taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobakfria 
nikotinpr elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare”, ”Taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen”, ”Taxa för offentlig kontroll av 
animaliska biprodukter”, 
Ärendenummer KS 2022/211 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar förslag på revidering av taxor för: 

• Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, 
tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

• Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter. 
 

• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
En korrigering i texten för taxorna, ”Taxa för prövning och tillsyn av receptfria 
läkemedel, folköl, tobak, tobakfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare”, ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen” samt ”Taxa för 
offentlig kontroll av animaliska bioprodukter”, under rubriken Timavgift. 
Ändringen görs för att bättre överensstämma med ”Taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område”. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-14 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-08-22, § 74 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Förslag på revidering av Taxa för prövning och tillsyn av receptfria 
läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare 

• Förslag på revidering av Taxa för offentlig kontroll av animaliska 
bioprodukter 

• Förslag på revidering av Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-17  1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om revidering av "Taxa för 
prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, 
tobak, tobakfria nikotinprodukter, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare”, ”Taxa för 
tillsyn enligt strålskyddslagen” samt ”Taxa för 
offentlig kontroll av animaliska biprodukter”,   
Ärendenummer KS 2022/211 
 
Sammanfattning av ärendet 
En korrigering i texten för taxorna, ”Taxa för prövning och tillsyn av receptfria 
läkemedel, folköl, tobak, tobakfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare”, ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen” samt ”Taxa för 
offentlig kontroll av animaliska bioprodukter”, under rubriken Timavgift. 
Ändringen görs för att bättre överensstämma med ”Taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område”. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-14 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-08-22, § 74 

• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Förslag på revidering av Taxa för prövning och tillsyn av receptfria 
läkemedel, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare 

• Förslag på revidering av Taxa för offentlig kontroll av animaliska 
bioprodukter 

• Förslag på revidering av Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar förslag på revidering av taxor för: 

• Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, 
tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-10-17  2(2) 

 
• Taxa för offentlig kontroll av animaliska 

 
• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Miljö- och byggnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-08-10  1(2) 

 

 

Miljö- och byggförvaltning 
Rasmus Åhs   
 
 

Miljö- och byggnämnden 
 

Revidering av taxor  
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP m-2021-1032  
 
Sammanfattning av ärendet 
En korrigering i texten för taxorna, ”Taxa för prövning och tillsyn av receptfria 
läkemedel, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”, 
”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen” samt ”Taxa för offentlig kontroll av 
animaliska bioprodukter”, under rubriken Timavgift. Ändringen görs för att 
bättre överensstämma med ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område”. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 

• Revidering Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, 
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

• Revidering Taxa för offentlig kontroll av animaliska bioprodukter 

• Revidering Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

 
Förslag till beslut 
• Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 

korrigeringarna av samtliga taxor, ” Revidering Taxa för prövning och tillsyn 
av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare”, ”Revidering Taxa för offentlig kontroll av animaliska 
bioprodukter” samt ”Revidering Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”. 

 
 
 
Rasmus Åhs  
Avdelningschef miljö 
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 Tjänsteskrivelse   

 Datum  2(2) 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 2022-06-10  1(4) 

 

 

Miljö- och byggnämnden 
 

 

 
 
 
 
  

Styrdokument 
 

Reviderad Förslag till ändring av 
taxa för prövning och tillsyn av 
receptfria läkemedel, folköl, 
tobak, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 
 
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP m-2021-1032 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2020-11-23 § 175 

Gäller från och med 2018-10-08 

Implementeras av Miljö- och byggnämnden 

Ersätter Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 

Framtaget av Miljöavdelningen  
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 Styrdokument  

 2022-06-10  2(4) 

 

 

 

Innehåll 
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Avgift för handläggning och prövning av tillstånd .............................................3 

Avgift för anmälan om receptfria läkemedel, försäljning av folköl, försäljning 
av tobaksfria nikotinprodukter eller försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare ............................................................................................4 

Avgift för tillsyn .................................................................................................4 
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Inledande bestämmelser  
1 § Avgift enligt denna taxa gäller för tillsyn över försäljning av folköl enligt 
alkohollagen (SFS 2010:1622), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
(SFS 2009:730), lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) och lag 
om tobaksfria nikotinprodukter. 

 
Avgiftsskyldig  
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning med anledning av anmälan av försäljning av receptfria 
läkemedel, försäljning av folköl, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
och/eller försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. 
2. Handläggning med anledning av ansökan av försäljning av tobaksvaror i 
detaljhandel samt partihandel. 
3. Tillsyn i övrigt  

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
1. kontroll som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver 
utredning 
2. handläggning som beror på överklagat beslut.  

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

Timavgift  
5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda 
timavgiften i miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken. 
5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda 
timavgiften i miljö- och byggnämndens taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. 
6 § Med kontrolltid eller handläggningstid avses den sammanlagda tid varje 
tjänsteman vid nämnden har använt för registrering och inläsning i ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning, beslut och expediering. Om den sammanlagda kontrolltiden 
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För kontroll och 
inspektioner som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  
 

Avgift för handläggning och prövning av tillstånd 
7 § Avgift för handläggning av ansökan om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror (detaljhandel samt partihandel) tas ut med en fast avgift 
motsvarande en timavgift på 8 timmar. 
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Avgift för anmälan om receptfria läkemedel, försäljning av 
folköl, försäljning av tobaksfria nikotinprodukter eller 
försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare  
8 § För handläggning av anmälan av detaljhandel med försäljning av receptfria 
läkemedel utgår en avgift motsvarande en timmes handläggningstid.  Vid behov 
av tillsyn på plats i samband med anmälan debiteras timavgift för nedlagd 
handläggningstid.  
9 § För handläggning av anmälan av detaljhandel med försäljning av folköl utgår 
en avgift motsvarande en timmes handläggningstid.  Vid behov av tillsyn på 
plats i samband med anmälan debiteras timavgift för nedlagd handläggningstid.   
10 § För handläggning av anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
utgår en avgift motsvarande en timmes handläggningstid. Vid behov av tillsyn 
på plats i samband med anmälan debiteras timavgift för nedlagd 
handläggningstid. 
11 § För handläggning av anmälan för försäljning av elektroniska cigaretter eller 
påfyllningsbehållare utgår en avgift motsvarande en timmes handläggningstid.  
Vid behov av tillsyn på plats i samband med anmälan debiteras timavgift för 
nedlagd handläggningstid.   
 

Avgift för tillsyn  
11 § Avgift för tillsyn av verksamhet med försäljning av receptfria läkemedel, 
försäljning av folköl, försäljning av tobak, försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter, och/eller försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare utgår med timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet.    
 

Betalning av avgiften  
12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Älmhults kommun. 
Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
-------------------------------- 
Denna taxa börjar gälla den 1 juni 2022. 
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Taxa enligt strålskyddslagen 
Meddelad med stöd av 10 kap 4 § strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. 
Denna taxa gäller från och med den 1 januari 2022.  
 

Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för miljö- och byggnämndens, i 
Älmhults kommun, kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) och 
de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.  
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller 
ansvarar för en åtgärd som omfattas av miljö- och byggnämndens tillsyn enligt 
strålskyddslagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.  
3 § Avgift enligt denna taxa ska inte betalas för:  
1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat, och 
där verksamhetsutövaren samtidigt uppfyller kraven på egenkontroll inom det 
område klagomålet avser.  
2. Handläggning som sker med anledning av att beslut av miljö- och 
byggnämnden eller överinstans överklagas, eller för handläggning av 
ansökningar om utdömande av vite.  
4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnämnden.  
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.  
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnämnden. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
 

Avgift med anledning av anmälan 
6 § Avgift för handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet 
eller annan verksamhet som är anmälningspliktig till kommunen enligt 
strålskyddslagen eller föreskrifter meddelade med stöd av denna, ska betalas 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 
ärende som anmälan avser. 
 

Timavgift 
7 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda 
timavgiften i miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken.  
7 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda 
timavgiften i miljö- och byggnämndens taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område.  
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Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd tid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. Med tid avses den sammanlagda tid som varje 
tjänsteman vid miljönämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning och beslut. I tiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och 
samma resetillfälle (tur och returresa) överstiger två timmar. Timavgift tas ut för 
varje påbörjad halv timme nedlagd tid. För inspektioner, mätningar och andra 
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  
 

Avgift för provtagning, analys och kontrollköp  
8 § Utöver timavgiften har miljö- och byggnämnden rätt att ta ut avgift 
motsvarande de faktiska kostnaderna för provtagning och analys till följd av 
tillsynen samt för kontrollköp vid kosmetiskt solarium enligt 8 kap 5 § 
strålskyddslagen.  
 

Överklagande 
9 § Bestämmelser om överklagande av miljö- och byggnämndens beslut enligt 
denna taxa finns i 10 kap 2 § strålskyddslagen. Av 10 kap 3 § strålskyddslagen 
följer att beslut om avgift gäller omedelbart även om det överklagas, om inte 
något annat följer av beslutet. 
 
 

297



   

 2022-06-10  1(4) 

 

 

Miljö- och byggnämnden 
 

 

 
 
 
 
  

Styrdokument 
 

Reviderad Taxa för offentlig 
kontroll av animaliska 
biprodukter 
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP m-2021-1032 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, 2021-11-22 §184 

Gäller från och med 2022-01-01 

Implementeras av Miljö- och byggnämnden 

Ersätter Bestämmelser som styrdokumentet ersätter 

Framtaget av Miljö- och byggnämnden  

  

298



 Styrdokument  

 2022-06-10  2(4) 

 

 

 

Innehåll 
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter ..........................................3 

Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter ........................................3 

Inledande bestämmelser ...................................................................................3 

Timavgift ..........................................................................................................3 

Avgift för kontroll ............................................................................................3 

Nedsättning av avgift .......................................................................................4 

Betalning av avgift ...........................................................................................4 

Överklagande ...................................................................................................4 

 
  

299



 Styrdokument  

 2022-06-10  3(4) 

 

 

Taxa för offentlig kontroll av animaliska 
biprodukter 
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
Enligt 12 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder 
och animaliska biprodukter, får en kontrollmyndighet ta ut avgift för kostnader 
för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att 
undersöka den påstådda bristen. Avgift får även tas ut för sådan offentlig 
kontroll som ursprungligen inte var planerad och som blivit nödvändig efter det 
att bristande efterlevnad påvisats. Denna taxa gäller från och med 1 januari 
2022.  
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och byggnämndens i Älmhults kommun  
kostnader för offentlig kontroll enligt lag (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter, de författningar och föreskrifter som meddelats med stöd av denna 
lag samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. 
2 § Avgiftsskyldiga är sådana företagare som befattar sig med animaliska 
biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll. 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 
Kontroll som sker med anledning av klagomål som visar sig obefogat. 
Handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut. 
 av ansökan om utdömande av vite. 
4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnämnden. 
 
Timavgift 
5 §Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda 
timavgiften i miljö-och byggnämndens i Älmhults kommun taxa för verksamhet 
enligt miljöbalken.Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid 
i varje ärende (timavgift). 
5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda 
timavgiften i miljö- och byggnämndens taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område.  
Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende 
(timavgift). 
 
Avgift för kontroll 
6 § Avgift tas ut i efterskott med halv timavgift för varje påbörjad halvtimme 
nedlagd handläggningstid. 
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
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experter och myndigheter, resor, inspektioner, revisioner och kontroller i övrigt, 
beredning i övrigt i ärendet, samt föredragning och beslut.  
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. 
 
Nedsättning av avgift 
7 § Miljö- och byggnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns 
särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, 
nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter. 
 
Betalning av avgift 
8 § Betalning av avgift ska ske till Älmhult kommuns miljö- och byggnämnd 
och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura. 
 
Överklagande 
9 § Enligt 31 § lag om foder och animaliska biprodukter ska en kommunal 
nämnds beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen. 
10 § Av 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att nämnden får 
förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 185 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionsnedsatta, kvartal 2 2022 
Ärendenummer KS 2022/133 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens rapport 

över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 
2022 noteras till protokollet. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter till kommunfullmäktige: 

• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut. 

• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.  
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2 
2022 (1 april – 30 juni). Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten 
till Inspektionen för vård och omsorg 28 augusti 2022. 
Socialnämnden beslutade 2022-09-21, § 144, att lämna sammanställning av ej 
verkställda beslut för kvartal 2 2022 till revisorer och kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-11, § 129 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 

• Socialnämndens beslut 2022-09-21, § 144 
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 2022-10-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31 

• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, andra kvartalet daterad 2022-
08-26 

 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 129 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionsnedsatta, kvartal 2 2022 
Ärendenummer KS 2022/133 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens rapport 

över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 
2022 noteras till protokollet. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter till kommunfullmäktige: 

• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut. 

• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.  
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2 
2022 (1 april – 30 juni). Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten 
till Inspektionen för vård och omsorg 28 augusti 2022. 
Socialnämnden beslutade 2022-09-21, § 144, att lämna sammanställning av ej 
verkställda beslut för kvartal 2 2022 till revisorer och kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 

• Socialnämndens beslut 2022-09-21, § 144 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31 
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 2022-10-11 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, andra kvartalet daterad 2022-
08-26 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-09-26  1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Emma Majlöv-Modig   
emma.majlov-modig@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om rapportering av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service till vissa funktionsnedsatta, kvartal 2 
2022  
Ärendenummer KS 2022/133 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter till kommunfullmäktige: 
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för respektive beslut. 
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 

inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.  
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2 
2022 (1 april – 30 juni). Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten 
till Inspektionen för vård och omsorg 28 augusti 2022. 
Socialnämnden beslutade 2022-09-21, § 144, att lämna sammanställning av ej 
verkställda beslut för kvartal 2 2022 till revisorer och kommunfullmäktige. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 

• Socialnämndens beslut 2022-09-21, § 144 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31 

• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, andra kvartalet daterad 
2022-08-26 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens 
rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS för 
kvartal 2 år 2022 noteras till protokollet. 
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 2022-09-26  2(2) 

 
 
 
Emma Majlöv-Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 144 Rapportering av ej verkställda beslut 2022, 
andra kvartalet 
Ärendenummer SOC 2022/73 
 

Socialnämndens beslut 
 Överlämna sammanställning av ej verkställda beslut för 2022, andra 

kvartalet, daterad 2022-08-26 till revisorer och kommunfullmäktige. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28 f-h rapportera följande 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till revisorerna: 

• alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet.  

• alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från den dag då verkställigheten avbröts. 

• anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts 
har verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges. 

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande 
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för 
verkställigheten anges.  
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter: 

• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut 

• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat 
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för 2022, andra kvartalet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-09-21 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

(1 april 2022 - 30 juni 2022). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda 
besluten till IVO i 28 augusti 2022. 
Socialnämndens utskott behandlade ärendet 2022-09-07, § 233, och förslog 
nämnden att överlämna sammanställningen av ej verkställda beslut för andra 
kvartalet av 2022 daterad 2022-08-26 till revisorer och kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens utskotts beslut 2022-09-07, § 233 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31 

• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, andra kvartalet daterad 2022-
08-26 

 

Socialnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med socialnämndens 
utskotts förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-08-31  1(2) 

 

 
 
 

Socialförvaltningen  
Amanda Olsson 
amanda.olsson@almhult.se 
 

Socialnämnden 
 

Rapportering av ej verkställda beslut 2022, andra 
kvartalet 
Ärendenummer SOC 2022/73 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28 f-h rapportera följande 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till revisorerna: 

• alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet.  

• alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från den dag då verkställigheten avbröts. 

• anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts 
har verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges. 

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande 
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för 
verkställigheten anges.  
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter: 

• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut 

• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat 
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för 2022, andra kvartalet 
(1 april 2022 - 30 juni 2022). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda 
besluten till IVO i 28 augusti 2022. 
 
Beslutsnivå 
Socialnämnden  
 
Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31 

• Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, andra kvartalet daterad 2022-
08-26 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-08-31  2(2) 

 

 
 
 

 
 
 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
 Överlämna sammanställning av ej verkställda beslut för 2022, andra 

kvartalet, daterad 2022-08-26 till revisorer och kommunfullmäktige. 
 
 
 
Amanda Olsson Elin Görbring 
Nämndsekreterare Utvecklings- och administrativ chef 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
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     2022-08-26  1 (1)  
 

Sammanställning av ej verkställda beslut 2022, andra kvartalet (apr-jun) 
 

Födelseår 
 
Kön Beviljad insats Datum Orsak till ej verkställd 

Datum för 
erbjudande 

Verkställt/ 
Avslutat 

1991 K Boendestöd 2022-05-11 Uppstartsmöte bokat 2022-08-17   2022-08-17 
1934 M Vård och omsorgboende 2022-05-04 Skäl hos den enskilda     
1929 M Vård och omsorgboende 2022-04-27 Skäl hos den enskilda     
2002 K Daglig verksamhet 2022-04-25 Skäl hos den enskilda   
1982 K Kontaktperson 2022-04-19 Kan ej hitta lämplig kontaktperson som matchar     
2013 M Avlösarservice 2022-03-26 Skäl hos den enskilda     
2002 K Kontaktperson 2022-03-24 Kan ej hitta lämplig kontaktperson som matchar     
2013 K Avlösarservice 2022-03-24 Skäl hos den enskilda     
1991 K Kontaktperson 2022-03-22 Inte funnit lämplig person     
1968 K Ledsagning 2022-03-17 Inte funnit lämplig person     
1968 K Kontaktperson 2022-03-17 Inte funnit lämplig person     
1993 K Kontaktperson 2022-02-24 Inte funnit lämplig person     
2001 K Kontaktperson 2022-02-16 Skäl hos den enskilda     
1994 K Kontaktperson 2022-02-02 Kan ej hitta lämplig kontaktperson som matchar     
1933 M SoL Stöd i hemmet 2022-01-19 Erbjuden men ville avvakta, skulle höra av sig 2022-02-14   
1933 M SoL Matdistribution 2022-01-19 Erbjuden men ville avvakta, skulle höra av sig 2022-02-14   
2007 M Kontaktperson 2022-01-05 Kan ej hitta lämplig kontaktperson som matchar     
2009 K Kontaktperson 2022-01-05 Kan ej hitta lämplig kontaktperson som matchar     
2009 M BoF Kontaktperson 2021-12-29 Vård bedrivs med stöd av LVU     
1947 M SoL Särskilt boende 2021-12-07 Tack nej till erbjudande 2022-05-10   
1929 K SoL Särskilt boende 2021-07-23 Tackat nej till erbjudande 2021-10-13   
1971 M SoL Särskilt Boende Psykiatri 2021-07-14 Bor på korttidsplats i väntan på placering     
2004 K SoL Kontaktperson 2021-06-28 Ej hänt mer  likadant som tidigare.     
1999 M LSS Daglig Verksamhet 2021-06-15 Har tackat nej till flertalet olika om insatser. flera -21/-22   
1928 M SoL Särskilt boende 2021-05-04 Tackat nej till erbjudande 2021-08-23   
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Interpellation ställd till Tekniska nämnden ordförande Roland 

Johansson ( M ) gällande tillbyggnationen av Linnéskolan 

 

 

Vi lever i ett osäkert världsläge och det som händer i Europa påverkar oss i högsta grad i Sverige.  

Energipriser, bränslepriser, inflation och ökade råvarukostnader märks för såväl privatpersoner 

såsom den offentliga sektorn.  

Älmhult har flera stora byggprojekt bakom oss, men några återstår för att kunna serva 

kommuninvånarna på bästa sätt.  

Ett av de närmsta i tid är tillbyggnationen av Linnéskolan. Den har kantats av förseningar som 

bland annat berott på samverkan med Trafikverket. Detta verkar dock löst och vi har vid frågor 

till tekniska nämndens ordförande fått till oss att skolan kan stå klar för bruk hösten 2024. 

Det är förhållandevis kort byggtid och vi ser inte att det just nu händer så mycket vid platsen.  

Kopplat till världsläget och avsaknaden av aktivitet på området önskas svar på följande frågor: 

 

• Håller tidsplanen för när skolan lovats vara klar? 

• Om tidsplanen inte hålls – hur är det tänkt att lösas – paviljonger? 

• Utifrån världsläget – vilka ökade kostnader för byggnationen kan vi förvänta oss utifrån 

gällande avtal? 

• Håller den uppskattade budgeten på 180 miljoner kronor (exklusive byggherrekostnader) 

för första etappen? 

 

 

Stefan Jönsson 2022-11-11 

Socialdemokraterna 

313


	Kallelse förstasida
	Sammanträdestider för 2023
	Kommunstyrelsen § 184/2022 - Sammanträdestider för 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Kommunstyrelsens arbetsutskott § 128/2022 - Sammanträdestider för 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse om sammanträdestider för 2023
	Sida 1
	Sida 2


	Delårsrapport augusti 2022 - Elmen AB
	Kommunstyrelsen § 186/2022 - Delårsrapport augusti 2022 - Elmen AB
	Sida 1
	Sida 2

	Kommunstyrelsens arbetsutskott § 130/2022 - Delårsrapport augusti 2022 - Elmen AB
	Tjänsteskrivelse om Delårsrapport augusti 2022 Elmen AB
	Delårsrapport augusti 2022 Elmen AB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Antagande av Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen
	Kommunstyrelsen § 187/2022 - Antagande av Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse om förslag på Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut av miljö- och byggnämnden § 74 budget 2023 samt revidering av taxor
	Sida 1
	Sida 2

	Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelser om Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Förslag på taxa "Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen"
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18

	Jämförelse mellan nuvarande taxa och föreslagen taxa för de 20 mest förekommande ärendetyperna Bygglov
	Sida 1
	Sida 2

	Taxetabeller och tidsuppskattning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28

	Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21


	Antagande av Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet
	Kommunstyrelsen § 188/2022 - Antagande av Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse om antagande av Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut av miljö- och byggnämnden § 74 budget 2023 samt revidering av taxor
	Sida 1
	Sida 2

	Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse om Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Förslag till taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet”
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10

	Miljö- och byggförvaltningens skrivelse ”Taxa för geodata-, kart- och mätningsverksamhet - jämförelse taxeförslag - gällande taxa”.
	Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21


	Revidering av Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
	Kommunstyrelsen § 189/2022 - Revidering av Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse om revidering av Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut av miljö- och byggnämnden § 74 budget 2023 och revidering av taxor
	Sida 1
	Sida 2

	Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse om Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag på revidering av Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38

	Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69
	Sida 70
	Sida 71
	Sida 72
	Sida 73
	Sida 74
	Sida 75
	Sida 76

	Sveriges Kommuner och Landsting, 2018, Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område; Handledning om SKL:S taxeunderlag inom miljöbalkens område och taxebilagor. 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20

	Jämförelsedokument, ny och befintlig taxa
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Revidering av Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobakfria nikotinpr elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”, ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”, ”Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
	Kommunstyrelsen § 190/2022 - Revidering: "Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobakfria nikotinpr elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”, ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”, ”Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter”, 
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse om revidering av "Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, tobakfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”, ”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen” samt ”Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter”, 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut miljö- och byggnämnden § 74 budget 2023 samt reviderade taxor
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse om revidering av taxor
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag till revidering av taxa till ändring av taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel  folköl  tobak tobakfria nikotinprodukter elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Förslag till revidering av  Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Förslag till revidering av  Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, kvartal 2 2022
	Kommunstyrelsen § 185/2022 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, kvartal 2 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Kommunstyrelsens arbetsutskott § 129/2022 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, kvartal 2 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse om rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, kvartal 2 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Socialnämnden § 144/2022 - apportering av ej verkställda beslut 2022  andra kvartalet socialnämnden
	Sida 1
	Sida 2

	Socialförvaltningens tjänsteskrivelse gällande rapportering av ej verkställda beslut 2022  andra kvartalet 
	Sida 1
	Sida 2

	Sammanställning av ej verkställda beslut 2022  andra kvartalet 

	Interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande Roland Johansson (M) gällande tillbyggnationen av Linnéskolan från Stefan Jönsson (S)
	Interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande gällande byggnationen av Linnéskolan från Stefan Jönsson socialdemokraterna.


