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Tillväxtutskottet

Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige


anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i Lindesbergs
kommun.

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun beställde av konsult riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal under 2018. Underlag har nu inkommit från konsult för
antagande i kommunstyrelsen. Framtagandet av underlagen kommer
underlätta dialogen med externa aktörer gällande exploateringsförfrågningar.
Privata byggherrar varit inbjudna i processen kring riktlinjernas utformning.
Ärendets beredning
Konsulten har i samråd med tillväxtförvaltningen, samhällsbyggnads
förvaltningen och det kommunala förbundet tagit fram riktlinjerna för
markanvisning - och exploateringsavtal.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Tillväxtförvaltningen föreslår att tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om riktlinjerna för markanvisning
och exploateringsavtal.
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Bilagor:
PM Riktlinje för exploateringsavtal Svefa 2019-04-12
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Dnr: KS 2019/180

Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige


Anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun.



I samband med att riktlinje för markanvisning och
exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS
§83 2015)

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun beställde av konsult riktlinjer för
markanvisning och exploateringsavtal under 2018. Underlag har
nu inkommit från konsult för antagande i kommunstyrelsen.
Framtagandet av underlagen kommer underlätta dialogen med
externa aktörer gällande exploateringsförfrågningar. Privata
byggherrar varit inbjudna i processen kring riktlinjernas
utformning.
Tillväxtutskottet beslutade den 4 juni 2019 (TU §55/19) att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige





Anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun.
I samband med att riktlinje för markanvisning och
exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS
§83 2015)
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschef att påbörja
arbetet med värdering av kommunens mark.

Mark- och exploateringsingenjör redogör för arbetet med
värdering av kommunens mark vid tillväxtutskottets
sammanträde den 10 september 2019.
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen



Anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun.



I samband med att riktlinje för markanvisning och
exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS
§83 2015)
_____

För kännedom
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

KS 2019/180-4

Riktlinjer för markanvisning
i Lindesbergs kommun

Utgångspunkter och mål
Lindesbergs kommuns markinnehav är en viktig del i
utvecklingen av nya bostäder, service och verksamheter och ett betydande verktyg för att bedriva bostadspolitik. Riktlinjerna utgör en av kommunens övergripande riktlinjer och policydokument.

Riktlinjerna ska bidra till transparens, ökad tydlighet
och likabehandling genom att skapa tydliga spelregler
för vad som gäller vid markanvisningar i kommunen.
Riktlinjerna är vägledande för samtliga markanvisningar som genomförs av kommunen.

Vad är en markanvisning
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett
visst av kommunen ägt markområde för byggnation.

Markanvisning kan genomföras i olika skeden, antingen innan en detaljplan arbetats fram eller på redan för
ändamålet planlagd mark.
Markanvisning kan tillämpas såväl vid bostadsbyggande som vid annat byggande, såsom till exempel
för verksamheter, på kommunägd mark. Riktlinjerna
gäller dock inte för överlåtelser som sker direkt och
som inte föregås av en markanvisning, till exempel
försäljning av småhustomter för enskilt byggande. För
dessa finns särskilt framtagna rutiner.

Vad regleras i markanvisningsavtalet
Avtalet som tecknas mellan kommunen och byggherren benämns markanvisningsavtal. I markanvisningsavtalet regleras vilket markområde som avses samt
till exempel bebyggelsens ändamål, volym, detaljplan,
tider och allmänna anläggningar. I avtalet kan även
anges förutsättningar för genomförandet samt vad det
slutliga köpeavtalet ska reglera.
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Projekt som avbryts ger inte byggherren rätt till
ekonomisk ersättning eller rätt till ny markanvisning.
Kommunen har rätt att återta markanvisningen om
det är uppenbart att byggherren inte fullföljer projektet eller om parterna inte kommer överens om villkoren.
Markanvisningen får inte överlåtas utan kommunens
skriftliga godkännande.

Ett köpeavtal ska tecknas inom avtalstiden för markanvisningen. Om ett bindande köpeavtal inte upprättas under avtalstiden upphör markanvisningen att
gälla och kommunen kan anvisa marken till annan
byggherre.

Avtalstid - planlagd mark

Avser redan planlagd mark där detaljplanen inte behöver ändras. Markanvisningen gäller normalt i sex (6)
månader. Förlängning kan medges under förutsättning
att byggherren aktivt drivit projektet och att förseningen inte beror på byggherren.

Avtalstid - detaljplan ska upprättas eller ändras
Inom ramen för markanvisningen ingår ibland även
planläggning av marken för ändamålet. Markanvisningen gäller då i högst två (2) år och avtalstiden
anpassas till tidplanen för detaljplanearbetet. Förlängning kan medges under förutsättning att byggherren
aktivt drivit projektet och att förseningen inte beror
på byggherren. Förlängning kan prövas av kommunen om detaljplanen inte vunnit laga kraft på grund
av omständigheter som parterna inte råder över. Om
detaljplanen inte vinner laga kraft har inte byggherren
rätt till ekonomisk ersättning eller rätt till ny markanvisning.

Markanvisningsavgift

Markanvisningsavgift ska betalas för att täcka kommunens kostnader för markanvisningen. Avgiften
avräknas köpeskillingen vid marköverlåtelsens fullbordan. Kommunen har rätt att behålla avgiften om
marköverlåtelsen inte fullbordas.
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Planavtal

Upplåtelse av mark

Om markanvisningen genomförs innan detaljplan
tagits fram och om byggherren ska bekosta planläggningen ska ett planavtal tecknas.

Tomträtt

I planavtalet förbinder sig byggherren att betala kostnaden för detaljplanen inklusive nödvändiga utredningar. Kommunens gällande riktlinjer och strategier
ligger till grund för planarbetet. För kommunens
arbete med planärendet beräknas kostnaden utifrån
av kommunfullmäktige antagen taxa. Kostnader för
externt utförda utredningar betalas normalt direkt av
byggherren. Kostnader för externt utförda utredningar som kommunen upphandlat, kopieringskostnader,
fastighetsförteckning och annonskostnader vidarefaktureras till byggherren utan administrativt påslag.
Byggherren står därmed den ekonomiska risken för
planarbetet eftersom kommunen varken kan eller får
ge löfte om att detaljplanen vinner laga kraft.

Huvudprincipen vid markanvisning är att kommunen ska överlåta (sälja) marken. Tomträttsupplåtelse
används normalt inte.

Nyttjanderätt, arrende

Kommunen kan upplåta mark för ändamål som är av
tillfällig, tidsbegränsad karaktär under förutsättning
att det är lämpligt med hänsyn till platsen och kommunens planer för området. Marknadsmässig ersättning
utgår för upplåtelsen och arrendeavtal upprättas.

Allmän plats

För upplåtelse av allmän plats gäller särskild lagstiftning, ordningsföreskrifter och kommunens taxa för
offentlig plats. I dessa fall krävs också polistillstånd.

Avsteg från riktlinjerna

Riktlinjerna kan frångås i enskilda fall om det finns
särskilda skäl och om det krävs för att kunna genomföra en markanvisning på ett ändamålsenligt sätt.

Principer för kostnadsfördelning
Kommunens kostnader för genomförande av en
detaljplan täcks normalt av intäkter från markförsäljning.
Kostnaderna för planläggning finansieras av de byggherrar eller fastighetsägare som har nytta av planen.

Byggherren bekostar anläggningar för vatten och avlopp. Inom verksamhetsområde för allmän VA-anläggning tas kostnaderna för anslutning ut enligt vid varje
tidpunkt gällande taxa då förbindelsepunkt anvisats
av kommunen.
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Handläggningsrutiner och
grundläggande villkor
Hur initieras en markanvisning

Tilldelningsmetoder för markanvisning

En markanvisning kan initieras på olika sätt. Kommunens planer för ny bebyggelse eller utveckling av
befintlig bebyggelse kan initiera en markanvisning.
En byggherre kan också på eget initiativ lämna in ett
förslag som är intressant för kommunen.

Lindesbergs kommun arbetar utifrån tre tilldelningsmetoder för markanvisningar: 1. direktanvisning, 2.
tävlingsförfarande och 3. anbudsförfarande. Eftersom
varje markområde har unika förutsättningar gör
kommunen en bedömning från fall till fall vilken tilldelningsmetod som är mest lämplig och när i tid som
markanvisningen bör genomföras.

Byggherre som är intresserad av markanvisning kan
således själv ansöka om en direktanvisning eller söka
efter aktuella markanvisningar på kommunens hemsida och delta i markanvisningstävlingar.

Ansökan

Ansökan om direktanvisning ska innehålla uppgift om
byggherrens/bolagets namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter samt en beskrivning av
tänkt byggnation, ändamål, storlek, upplåtelseform,
referensprojekt med mera. Målsättningen är att beslut
om huruvida kommunen avser att gå vidare med en
formell markanvisning ska fattas inom fyra (4) månader. Kvaliteten på förslaget är avgörande för handläggningstiden. Om ny eller ändrad detaljplan krävs för
markanvisningen så samordnas kommunens besked
om markanvisning med eventuellt planbesked.

Intresseanmälan

Byggherren kan även lämna intresseanmälan inför
kommande av kommunen initierade markanvisningar. Intresseanmälan ska innehålla uppgift om byggherrens/bolagets namn, organisationsnummer och
kontaktuppgifter samt gärna en beskrivning av tänkt
byggnation, ändamål osv.
De byggherrar som anmält intresse för framtida markanvisning får information om nya markanvisningar
via e-post. Byggherren ansvarar själv för att uppdatera sin e-postadress.

Direktanvisning

Direktanvisning innebär att kommunen endast diskuterar markanvisningen med en byggherre där tilldelning sker utan konkurrens med andra byggherrar.
Direktanvisning används när det inte finns behov av
jämförelseförfarande eller när det finns motiv att välja
en viss byggherre.

Tävlingsförfarande

Tävlingsförfarande används när kommunen vill
tilldela markanvisningar i konkurrens och kan vara
mer eller mindre omfattande. Projekt där arkitektur,
nytänkande, teknikutveckling eller utmanande lokala
förutsättningar tillsammans med ekonomi är viktiga
aspekter kan vara aktuella för denna metod. Ett tävlingsunderlag tas fram av kommunen som beskriver
förutsättningarna och kriterierna för bedömning. Det
förslag som på bästa sätt motsvarar kommunens krav
och utmaningar som ställs i tävlingsunderlaget kan
vinna en markanvisning. Markanvisningstävlingen
och tävlingsunderlaget annons-eras i för ändamålet
lämpliga medier och på kommunens hemsida.

Anbudsförfarande

Anbudsförfarande gynnar konkurrensen. Vid anbudsförfarande framgår de förutsättningar och krav som
gäller för det aktuella markområdet i det anbudsunderlag som tas fram av kommunen. Anbudet kan i
vissa fall avse idéer om utformning och användning.
Markanvisningen och anbudsunderlaget annonseras
i för ändamålet lämpliga medier och på kommunens
hemsida.
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Bedömningsgrunder

Hållbar utveckling

Utvärdering av förslag och tävlingsbidrag tar sin
utgångspunkt i följande kriterier som kan specificeras
och kompletteras beroende på projekt och område.

Planering och byggande ska bidra till en ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Kommunen skapar förutsättningar för byggherrar att
utveckla olika aspekter på hållbar utveckling utifrån
de förutsättningar som gäller för respektive projekt.
Kommunen lägger stor vikt vid utformning av goda
boende- och livsmiljöer. Bedömningsgrund är därför
även hur väl byggherren följer intentionerna i planhandlingarna och i förekommande fall även gestaltningsprogram.

Markpris

Fast markpris kan vara en förutsättning i ett tävlingsförfarande. Markpris kan även vara en del av urvalskriterierna eller användas för prekvalificering till ett
tävlingsförfarande.

Attraktiva boendemiljöer

Markanvisningen ska bidra till att kommunen får
den utveckling som relevanta styrdokument, som till
exempel översiktsplanen och riktlinjer för bostadsförsörjning, visar. Det ska finnas ett varierat utbud av
bostäder när det gäller hustyper, upplåtelseformer,
lägenhetsstorlek med mera inom olika delar av kommunen.

Kommunen verkar för att främja goda konkurrensförhållanden där fler byggherrar, både stora och små,
ges möjlighet att etablera sig i kommunen och inom
specifika områden.
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Krav på byggherre för att få markanvisning
Innan beslut om markanvisning fattas gör kommunen en bedömning av byggherrens kreditvärdighet. I
bedömningen ingår undersökning av bolagets organisationsstruktur, betalningsförmåga, verksamhetshistoria, finansiella situation samt genomförandekraft.

Val av byggherre

Vid valet av byggherre för markanvisning kan tidigare
genomförda projekt och markanvisningar beaktas
liksom nytänkande, långsiktig kvalitets- och miljöprofil samt byggherrens förmåga att genomföra projektet
utan tidsfördröjning. Kommunen har även möjlighet
att se till fördelning av projekt mellan olika aktörer för
att uppnå konkurrens och balans mellan olika aktörer
samt även fördelning mellan olika upplåtelseformer.
Vid valet kan även hänsyn tas till om byggherren kan
tillgodose kommunens behov av särskilda boenden i
fall det är aktuellt.

Ansvarsfördelning inom kommunen

Kommunstyrelsen ansvarar för markanvisningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen handlägger markanvisningen samt detaljplanen och planavtalet.
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Principer för markprissättning
Bakgrund

Markprissättning

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är inte tillämplig i samband med kommuners marköverlåtelser.

Lindesbergs kommuns markförsäljning sker till
marknadsmässiga priser utifrån den byggrätt som
detaljplanen medger.

Kommuner har att beakta kommunallagens regler där
det bland annat ingår ett förbud att ge understöd till
enskild utan stöd av lag, likställighetsprincipen samt
förbud att ge individuellt inriktat näringslivsstöd om
det inte föreligger synnerliga skäl för det. Försäljning
under marknadspris är därför som huvudregel inte
tillåtet.

Kommuner omfattas av EU:s statsstödsregler vilket
innebär att otillåtet statsstöd kan anses föreligga om
försäljningspriset för marköverlåtelser ligger under
marknadsvärdet. Genom ett villkorslöst anbudsförfarande där det bästa eller enda anbudet antas eller
genom att försäljningen föregås av en oberoende värdering utesluts automatiskt inslag av statsstöd.

Vid direktanvisning eller om marknadspriset är
osäkert ska en värdering göras. Vid tävlingsförfarande ska bästa förslag anvisas markområdet utifrån de
förutsättningar och kriterier som angetts i tävlingsunderlaget. Prekvalificering med markprisanbud kan
även tillämpas vid tävlingsförfarande. Vid anbudsförfarande eller tävlingsförfarande kan ett lägsta
markpris anges av kommunen.
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Kontaktuppgifter

Riktlinjer för markanvisning är framtagna av Svefa i samarbete med Lindesbergs kommun och Samhällsbyggnad
Bergslagen under våren 2019. Medverkande konsulter
Annika Kensén och Therese McCarthy. Redigering och
layout Mikaela Arvidsson.
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KS 2019/180-3

Riktlinjer för exploateringsavtal i Lindesbergs kommun

Utgångspunkter och mål
I Lindesbergs kommun tecknas exploateringsavtal och
planavtal mellan kommunen och en byggherre eller en
fastighetsägare i samband med detaljplaneläggning av
mark som kommunen inte äger.
Kommunens kostnader för utbyggnad av allmänna
platser och anläggningar för vatten och avlopp finansieras av de byggherrar eller fastighetsägare som har
nytta av detaljplanen.

Byggherren eller fastighetsägaren står den ekonomiska risken för planarbetet eftersom kommunen varken
kan eller får ge löfte om att detaljplanen vinner laga
kraft.
Riktlinjerna ska bidra till transparens, ökad tydlighet
och likabehandling vid genomförande av projekt där
exploateringsavtal ingår. Exploatören ska i tidigt skede kunna se de krav som ställs.

Riktlinjerna är vägledande för samtliga exploateringsavtal inom kommunen.

Vad är ett exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande
av en detaljplan, och/eller om medfinansieringsersättning, mellan en kommun och en byggherre eller en
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten
om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.

Det innebär att om kommunen äger den mark som
regleras i ett avtal om genomförande av en detaljplan
är avtalet per definition inte ett exploateringsavtal.
Blandade avtal, med ömsesidiga markbyten mellan
kommunen och annan fastighetsägare, kan också
förekomma och i dessa fall blir reglerna om exploateringsavtal inte heller tillämpliga. I dessa avtal används
riktlinjerna i tillämpliga delar.
Benämningen exploatör används fortsättningsvis i
riktlinjerna som ett gemensamt begrepp för en byggherre eller en fastighetsägare.
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Vad regleras i exploateringsavtalet
Exploateringsavtalet reglerar förutsättningarna och
ansvarsfördelningen för kostnader och genomförande av en detaljplan. Exploateringsavtal reglerar även
villkoren för marköverlåtelser mellan exploatören och
kommunen. Det gäller främst överlåtelser av mark
som behövs för att tillgodose behovet av allmänna
platser samt kommunens behov av kvartersmark för
samhällsservice för till exempel vård, skola med mera.
Innehållet i exploateringsavtalet anpassas i varje
enskilt fall för att på ett ändamålsenligt sätt kunna
genomföra en detaljplan.
Det geografiska området som exploateringsavtalet
reglerar definieras som ett exploateringsområde.
Exploateringsområdets avgränsning beror på omfattningen av genomförandeåtgärder kopplade till detaljplanen. Omfattningen av ett exploateringsområde
kan motsvara ett eller flera detaljplaneområden. Ett
exploateringsområde kan även vara en mindre del av
ett detaljplaneområde eller stäcka sig utanför detaljplaneområdet.

I exploateringsavtalet regleras ansvar för utbyggnad
och finansiering av allmän plats och anläggningar för
VA samt andra åtgärder inom ett detaljplaneområde. Exploateringsavtalet kan även reglera
kostnader utanför det aktuella planområdet som är
nödvändiga för att genomföra detaljplanen. Till exempel avfarter eller andra investeringar i teknisk infrastruktur. Även andra kostnader och åtgärder som är
en nödvändig förutsättning för planens genomförande
regleras i ett exploateringsavtal. Exempel på sådana
frågor som kan regleras i ett exploateringsavtal är
frågor om markföroreningar, skydds- och säkerhetsåtgärder, tidsplanering, kontroller och garantier för
exploatörens åtaganden, lantmäteriförrättning, frågor
om säkerheter och förfarande vid tvister med mera.
Genom hänvisning i exploateringsavtalet knyts även

för projektet relevanta politiskt beslutade dokument,
policys, planer och riktlinjer.

Exploateringsavtalet får inte överlåtas till annan part
utan kommunens skriftliga medgivande.

Medfinansieringsersättning

Exploateringsavtalet kan även reglera medfinansieringsersättning och då ska det ekonomiska utfallet
redovisas särskilt och avskilt från andra avgifter och
ersättningar.

Planavtal
För detaljplanearbetet tecknas ett planavtal. I planavtalet förbinder sig exploatören att betala kostnaden
för detaljplanen inklusive nödvändiga utredningar.
Kommunens gällande riktlinjer och strategier ligger
till grund för planarbetet. För kommunens arbete med
planärendet beräknas kostnaden utifrån av kommunfullmäktige antagen taxa. Kostnader för externt
utförda utredningar betalas normalt direkt av exploatören. Kostnader för externt utförda utredningar
som kommunen upphandlat, kopieringskostnader,
fastighetsförteckning och annonskostnader vidarefaktureras till exploatören utan administrativt påslag.
Exploatören står därmed den ekonomiska risken för
planarbetet eftersom kommunen varken kan eller får
ge löfte om att detaljplanen vinner laga kraft.

Avsteg från riktlinjerna
Riktlinjerna är vägledande och kan frångås i enskilda
fall om det finns särskilda skäl och om det krävs för att
kunna genomföra en detaljplan på ett ändamålsenligt
sätt.
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Under vilka förhållanden avser
kommunen att ingå exploateringsavtal
Förutsättningar för tecknande av exploateringsavtal

Inom vilka geografiskt avgränsade områden avser kommunen att ingå exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och
exploatören i samband med detaljplaneläggning. Syftet är att förtydliga detaljplanen och säkerställa vem
som ansvarar för genomförandet av de olika delarna
av exploateringen. Exploateringsavtalet reglerar även
överlåtelser av mark som behövs för att tillgodose
behovet av allmänna platser samt utbyggnad och
finansiering av anläggandet av gator, vägar och andra
allmänna platser samt anläggningar för vattenförsörjning, avlopp och dagvatten som är nödvändiga för att
detaljplanen ska kunna genomföras.

Kommunen avser ingå exploateringsavtal inom alla
kommundelar och i varje geografiskt område när
det krävs för att säkerställa genomförandet av en
detaljplan. Det kan gälla geografiskt avgränsade
områden med såväl enskilt eller kommunalt huvudmannaskap, inom eller utanför verksamhetsområden
för kommunalt VA, samt områden inom eller utanför
tätorter.

För detaljplaner där kommunen är huvudman för allmän plats tecknas normalt alltid exploateringsavtal.
Detaljplaner med enbart enskilt huvudmannaskap kan
genomföras utan exploateringsavtal om kommunen
bedömer att det är lämpligt.

Medfinansieringsersättning

Kommunen avser ingå exploateringsavtal om medfinansieringsersättning avseende följande projekt:
•
För närvarande finns inga aktuella projekt

Vid ändring av bestämmelser i en befintlig detaljplan
som innebär begränsade kommunala åtaganden för
allmän plats eller allmänna VA-anläggningar krävs
inte alltid att ett exploateringsavtal tecknas. Åtgärden
kan då hanteras genom planuppdrag och planavtal om
kommunen bedömer att det är lämpligt.

Medfinansieringsersättning

Exploateringsavtal om medfinansieringsersättning
kan tecknas under förutsättning att den väg eller järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet
eller de fastigheter som berörs kan antas öka i värde.
Det krävs vidare att den aktuella vägen eller järnvägen
har staten eller landstinget som huvudman.
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Övergripande principer för åtgärder och
kostnader som regleras i
exploateringsavtal
Principer för ansvarsfördelning
Kommunalt huvudmannaskap
Om kommunen är huvudman ansvarar kommunen för
utbyggnaden samt drift och underhåll av allmän plats
och allmän VA-anläggning. Kommunen kan i exploateringsavtalet ge exploatören i uppdrag att vidta åtgärder för utbyggnad av allmän plats eller andra åtgärder
om det bedöms lämpligt för ett ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Enskilt huvudmannaskap

När kommunen inte är huvudman så är det enskilt
huvudmannaskap. Det innebär att fastighetsägare i
området är gemensamt ansvariga för utbyggnad samt
drift och underhåll. För de allmänna platser och anläggningar där det är enskilt huvudmannaskap inrättas gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen vid en lantmäteriförrättning. I anläggningslagen
finns bl.a. bestämmelser om anläggande och underhåll
av vägar och andra allmänna platser och anläggningar

som har enskilt huvudmannaskap. Exploatören ansvarar för att vidta och finansiera nödvändiga åtgärder
för inrättande av gemensamhetsanläggning inklusive lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningen
innehåller bl.a. beslut om vilka fastigheter som deltar
i anläggningen samt andelstal för utförande samt drift
och underhåll.

Vilka åtgärder och kostnader avser kommunen att
få täckning för

Kommunens kostnader för genomförande av en
detaljplan, utbyggnad av allmänna platser och allmänna VA-anläggningar inom detaljplaneområdet samt
nödvändiga åtgärder utanför planområdet för att
kunna genomföra detaljplanen ska betalas av exploatören. Kommunens krav på utformning och standard
på gator, vägar och annan allmän platsmark beskrivs
i detaljplanen och/eller exploateringsavtalet. I kommunens kostnader ingår exempelvis kostnader för
iordningställande av allmänna platser, kostnad för
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markförvärv/marklösen, förprojektering, projektering, anläggande, sanering, arkeologisk utgrävning,
konstnärlig utsmyckning, byggherrekostnader, administration och övriga genomförandekostnader. Inom
verksamhetsområde för allmän VA-anläggning tas
kostnaderna normalt ut enligt vid varje tid gällande
taxa då förbindelsepunkt upprättats av kommunen.

Exploateringsersättning

I samband med etappvis utbyggnad inom ett och
samma detaljplaneprogram ska exploatören genom
exploateringsersättning bidra ekonomiskt. Exploateringsersättning kan gälla både genomförda och framtida allmänna platser och anläggningar som anges i ett
detaljplaneprogram eller motsvarande, såsom fördjupad översiktsplan, strukturplan eller liknande som
föregår detaljplanen.

Medfinansieringsersättning
Då kommunen bidrar till kostnader av offentlig investering i transportinfrastruktur kan del av kommunens
kostnader täckas av medfinansieringsersättning.

Principer för kostnadsfördelning
Exploatören ska bekosta åtgärder som är nödvändiga
för att detaljplanen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. I enlighet med PBL:s bestämmelser om
vad som får regleras i ett exploateringsavtal kommer
kostnaderna för utbyggnad av allmän plats, allmänna
VA-anläggningar, medfinansieringsersättning och
andra åtgärder fördelas skäligt och rättvist mellan
kommunen och exploatörer, och emellan de olika exploatörerna. Principerna för kostnadsfördelning följer
huvudsakligen vad som föreskrivs i gatukostnadsbestämmelserna i PBL.
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Marköverlåtelse och ersättning
Mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska
användas till allmän plats eller kommunens behov av
kvartersmark för samhällsservice, t.ex. skola, förskola,
pumpstation osv, överlåts av exploatören till kommunen. Ersättning utgår i enlighet med expropriationslagens ersättningsbestämmelser.
Mark som kommunen överlåter till exploatören sker
till marknadsvärde i enlighet med kommunens skyldigheter enligt kommunallagen och EU:s statsstödsregler.

Andra kostnader och ersättningar som exploatören normalt ansvarar för
Exploatören bekostar nödvändiga utredningar och
markundersökningar som inte ingår i plankostnaden
men som är nödvändiga för genomförande av detaljplanen eller som underlag till exploateringsavtalet.

Exploatören ansvarar för och bekostar alla åtgärder
som krävs för utbyggnad på kvartersmark, såsom
exempelvis att utföra markförstärkning, iordningställa parkering, vidta bullerdämpande åtgärder med
mera. Exploatören ansvarar även för och bekostar alla
anläggningar inom kvartersmark, all anslutning till
allmän plats samt återställningsarbeten vid utbyggnad av kvartersmark. Det är även exploatörens ansvar
att se till att dagvattnet från kvartersmarken omhändertas lokalt så långt det är möjligt i enlighet med
kommunens vid varje tidpunkt gällande dagvattenpolicy, eller motsvarande.

Det åligger exploatören att ta reda på, ansöka om och
bekosta alla nödvändiga tillstånd som behövs för att
exploatören ska kunna genomföra utbyggnad i enlighet med detaljplan, däribland bygglov och marklov.
Exploatören bekostar samtliga avgifter som tillkommer för exploateringen på kvartersmark, exempelvis
för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och
tele.
Exploatören bekostar de lantmäteriförrättningar
som krävs. Kommunen kan, om det bedöms lämpligt,
ansvara för att ansöka om lantmäteriförrättning.

Säkerhet och vite
Som säkerhet för exploatörens åtaganden i enlighet
med exploateringsavtalet ska exploatören ställa
säkerhet i form av inbetalning i förskott, bankgaranti,
moderbolagsborgen eller annan säkerhet som kommunen bedömer som godtagbar. Säkerhetens storlek
ska motsvara exploatörens finansiella åtagande enligt
exploateringsavtalet.
Vid behov kan även vite ingå i exploateringsavtal för
att säkerställa villkor för exploatörens åtaganden.

Exploatören ansvarar för och bekostar även övriga
åtgärder som krävs för att kunna genomföra exploateringen som exempelvis marksanering, arkeologiska
utredningar, flytt av befintliga ledningar med mera.
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Handläggning av exploateringsavtal
På vilket sätt avser kommunen att tidsmässigt
och formellt bereda frågan om exploateringsavtal
När ett planarbete ska påbörjas avseende exploatering
av mark som inte ägs av kommunen är det kommunen
som bedömer om ett exploateringsavtal ska tecknas.
Förhandling och framtagande av exploateringsavtal
löper parallellt med planläggningen. Exploateringsavtalets huvudsakliga principer ska framgå av planbeskrivningen till samrådet. Exploateringsavtal ska
vara tecknat mellan kommunen och exploatören innan
kommunen fattar beslut om att anta detaljplanen.
Kommunstyrelsen ansvarar för exploateringsavtalet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen handlägger exploateringsavtalet samt detaljplanen och
planavtalet.
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Uppdraget

1.1. Uppdragets omfattning
Uppdraget omfattar att uppdatera och utforma riktlinjer för markanvisningar som utgår från Lindesbergs
unika förutsättningar. Varje markanvisning ska vara ett led i arbetet med att utveckla Lindesbergs kommun. Riktlinjerna ska säkerställa att alla byggherrar bemöts och hanteras på ett likställt sätt.
Två möten genomförs; ett med kommunala tjänstemän och ett med byggherrar som är aktiva i kommunen eller i regionen. Syftet med mötena är att få ta del av tidigare erfarenheter av markanvisningar och
även att få in synpunkter och önskemål inför framtida markanvisningar.
En omvärldsanalys har genomförts och riktlinjer för markanvisningar för andra kommuner har studerats.
Ett förslag till riktlinjer för markanvisning har utarbetats som innehåller kommunens utgångspunkter och
mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
Svefa kommer även att redigera och layouta policydokumentet riktlinjer för markanvisningar i enlighet
med kommunens grafiska profil.

1.2. Uppdragsgivare
Lindesbergs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, genom enhetschef Isabella Lohse.

1.3. Medverkande konsulter
Uppdraget utförs av Annika Kensén och Therese McCarthy. Lina Graf svarar för kvalitetssäkringen.
Redigering och layout utförs av Mikaela Arvidsson.
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Inledning

Lindesbergs kommun märker av ett ökat intresse från byggbolag och fastighetsutvecklare. Kommunen
får idag förfrågningar från byggherrar som är intresserade av att utveckla nya projekt, både för bostäder
och verksamheter. Med det ökade intresset läggs nu ytterligare fokus på hur kommunen kan utvecklas
på bästa sätt med ett ökat byggande utan att göra avkall på kvalitet och trivselfaktorer i samhällsbyggandet.
Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste verktyg för att möjliggöra en hållbar utveckling utifrån
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
En helt ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) har trätt i kraft den 1 januari
2015. Den nya lagen innehåller bestämmelse om riktlinjer för markanvisningar.
2 § En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana riktlinjer.
Genom att utarbeta riktlinjer för markanvisningar som antas av kommunfullmäktige skaffar sig kommunen ett redskap som möjliggör för intresserade byggherrar att utveckla mark som kommunen äger.
Byggherrar ges möjlighet att i dialog med kommunen bidra till en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun.
Kommunstyrelsen i Lindesberg antog 2015-03-24 § 84 Riktlinjer för markanvisningsavtal. Det finns behov att uppdatera riktlinjerna.

3.

Metod

Arbetet inleddes med ett startmöte den 31 oktober 2018 med kommunens tjänstemän. Syftet med mötet
var att informera om den nya lagen och för att få information och synpunkter till det fortsatta arbetet.
Den 15 januari 2019 hölls en workshop med inbjudna byggherrar för att få byggherrarnas synpunkter
och erfarenheter av markanvisningar.
Riktlinjerna utformas för att uppfylla de krav som ställs på kommunen i lag (2014:899) om kommunala
markanvisningar som trädde ikraft den 1 januari 2015. Förarbeten (Prop. 2013/14:126 Enklare planprocess och Civilutskottets betänkande 2013/14:CU31 En enklare planprocess) har studerats för vägledning av lagtolkning och för att få en större förståelse av lagtexten gällande markanvisningsavtal och
genomförandefrågor.
Även Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 14:36 Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet samt Cirkulär 14:46 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal har studerats.
För att få en bild av hur andra kommuners riktlinjer är utformade studeras riktlinjer för markanvisningar
från tre andra kommuner; Nora, Motala och Örebro. Dessa kommuner valdes eftersom de bedöms
kunna ge en bild av hur markanvisningar i mindre och medelstora kommunen hanteras.
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Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Nedan görs en sammanfattning av relevant lagstiftning, studier, mötesanteckningar och andra fakta
som ligger till grund för avväganden och innehåll i riktlinjerna. Därefter presenteras ett förslag till Riktlinjer för markanvisningar i Lindesbergs kommun (avsnitt 7).

4.1. Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar
Den 1 januari 2015 trädde en helt ny lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar i kraft.
Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om riktlinjer för kommunala markanvisningar.
Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som
ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen
om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.
2 § En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana riktlinjer.

4.2. Definition
I den nya lagen om kommunala markanvisningar bestäms följande definition:
Markanvisning
Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som
ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen
om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.
I PBL finns följande definition sedan tidigare:
Byggherre
Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

4.3. Författningskommentarer med mera
Med utgångspunkter och mål avses principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförande
av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att
ingå ett avtal om överlåtelse eller upplåtelse av mark.
Riktlinjerna ska även innehålla handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar, det
vill säga hur kommunen hanterar inkomna intresseanmälningar och förslag från byggherrar, hur beslutsgången ser ut i sådana ärenden, vilka krav som ställs på en sådan intresseanmälan för att den ska
bli behandlad samt något om kommunens bedömningsgrunder vid utvärdering av förslag.
Riktlinjerna ska vidare innehålla principer för markprissättning. I riktlinjerna ska kommunen tydliggöra
på vilket sätt som kommunen avses säkerställa att mark inte försäljs under marknadspriset, mot bakgrund av de regler som finns i kommunallagen (1991:900) och EU:s statsstödsregler.
Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta riktlinjer för markanvisning. Kommunens beslut om att anta
riktlinjer för markanvisning kan överklagas genom laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen
(1994:900).
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Riktlinjerna är inte bindande, varken för kommunen eller för byggherrar som kommunen avser ingå avtal
med. Trots att vägledande riktlinjer inte är bindande, förväntas kommunen och byggherrar följa de riktlinjer som har beslutats.
Att kommunen är skyldig att anta riktlinjer utgör dock inte förutsättning för att kommunen ska få genomföra en markanvisning. En markanvisning som genomförs innan kommunen antar riktlinjer blir således
inte ogiltigt.

4.4. Egenskapskrav
Kommunen får inte ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i samband med genomförande av detaljplaner eller vid andra ärenden enligt PBL, till exempel bygglov. Om
kommunen ställer sådana egna krav så är dessa krav utan verkan. Bestämmelsen gäller de nio tekniska
egenskaper som anges i PBL 8 kap. 4 §, till exempel vissa egenskaper i energi-, buller- eller tillgänglighetshänseende.
Kommunen kan dock fortfarande i egenskap av byggherre/fastighetsägare ställa krav på särskilda tekniska egenskaper i de fall kommunen själv låter uppföra byggnad eller i samband med upplåtelse (t.ex.
arrende och tomträtt) av kommunägd mark.
Regleringen påverkar inte möjligheten för den enskilde byggherren/fastighetsägaren att bygga på ett
sätt som medför att byggnaden uppfyller krav som går längre än vad som anges i plan- och byggförordningen och boverket byggregler (BBR).

5.

Mötesanteckningar

5.1. Startmöte 2018-10-31
Startmöte med kommunens tjänstemän i syfte att gå igenom uppdraget och bakgrunden till detta samt
få information och synpunkter till det fortsatta arbetet. Vid mötet deltog
Isabella Lohse

Enhetschef, stadsarkitektkontoret

Jan-Eric Andersson

Kvalitetsledare, gata

Marcus Orre

Kvalitetsledare, VA-nät

Wilhelm Magnusson

Näringslivschef

Therese McCarthy

Konsult Svefa

Annika Kensén

Konsult Svefa

Det finns antagna riktlinjer för markanvisning i Lindesbergs kommun men de behöver uppdateras och
ersättas av nya. Nora kommun antog riktlinjer för markanvisning tidigare i år, de bör ingå bland de andra
kommuners riktlinjer som studeras.
Direktanvisning används normalt. Intresselista har nyligen påbörjats för att hålla ordning på förfrågningar.
Kommunen har tidigare sålt mark för bostäder men det har inte byggts enligt intentionerna detaljplan.
Byggrätten har bara utnyttjats delvis, t.ex. har två våningar har byggts där detaljplan medger högre
bebyggelse. Kommunen bör kunna ställa krav på vad som byggs. Prissättningen måste anpassas till
byggrätten i detaljplanen.
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Det finns ingen tomtkö (småhustomter). Däremot finns en intresselista för småhustomter. Ganska
många förfrågningar men för närvarande begränsat med tillgängliga tomter.
Viktigt att planera hur utbyggnad sker i industriområden bl.a. med tanke på VA-utbyggnaden. Kommunen bör styra etapper, vilka verksamheter man vill ha i olika områden osv.
Optionsavtal har använts tidigare, t.ex. Sjöbrisen.
Otydlig prissättning. Gamla beslut finns men de bör uppdateras. Även delegationsordningen bör uppdateras, exempelvis så borde småhustomter kunna säljas av tjänsteman på delegation och inte behöva
beslutas av TU. Även behov av principer för prissättning av markupplåtelser.
Planuppdrag ges utan föregående behovs- och marknadsanalys vilket bl.a. leder till ogenomtänkta beställningar och behov av prioriteringar.

5.2. Workshop med byggherrar 2019-01-15
Vid mötet deltog
Lindesbergs kommun
Daniel Fagerlund, näringslivsenheten
Samhällsbyggnad Bergslagen
Isabella Lohse, mark- och exploateringsingenjör, Jan-Eric Andersson, Bram Corthals – VA
Anders Ericsson och Ulrika Lager

Widén & Erikson

Thomas Karlsson

Vectura Fastigheter

Emma Engström

NCC

Roger Sixtensson och Jesper Almlöf

FALAB/LIBO

Per Sander

Br Sander bygg

Annika Kensén och Therese McCarthy Svefa
De detaljplaner som gjorts för bostäder i Lindesberg under senare år har oftast varit projektstyrda. Om
detaljplaner tas fram innan det finns ett projekt som styr så bör detaljplanen göras generell för att kunna
passa olika typer av projekt.
Positivt att byggherrens egna idéer och förslag till projekt har kunnat genomföras i Lindesberg, både för
bostäder och verksamheter
Markanvisningstävlingar kostar pengar och bör användas endast i projekt med mycket speciella förutsättningar vad gäller t ex funktion eller gestaltning. Om tävling används så måste förutsättningarna vara
tydliga och transparanta. Kommunen bör inte styra kraven mer än det som är viktigt att styra utifrån
kommunens perspektiv. För långtgående krav vad gäller detaljer är kostnadsdrivande och riskerar att
minska byggherrens kreativitet och intresse för markanvisningen. Använd byggherrens kompetens.
Fördel om det redan finns en detaljplan framtagen som möjliggör visst byggande. Då kan man tillämpa
direktanvisning. Processen blir för långdragen om man som byggherre ska vara med i detaljplaneskedet. Det är bra när det står i detaljplanen vad man får bygga och byggnation kan anpassas därefter.
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I andra kommuner har man en erfarenhet av att markanvisningar skrivs på väldigt långa perioder, vilket
innebär att mark låses upp på väldigt lång tid. Blir inte affären av så har de möjligen stoppat upp byggprocessen onödigt länge och andra områden/städer har valts av de bolag som faktiskt var intresserad
av att göra något på marken. En tidsperiod på 6 - 8 månader känns mer rimligt. Då finns tid till att
undersöka hur finansierings och säkerhet hos banker ser ut, vilket ofta är en process som tar tid. De
borde finnas en maxgräns på 1 år för markanvisningar. Detta för att få ett aktivt byggande från de som
är mest intresserade.
Vid tidigare byggnation har man upplevt verksamhetsområde för VA som ett problem då kommunen
själv vill ansvara för upphandling och utbyggnad av VA. Det har gett en fördröjning i byggprojektet. Det
vore en fördel att exploatören i området även byggde ut VA, något man tror skulle spara tid och pengar.
Anläggningen lämnas sedan över till kommun. Under en sådan process krävs en god dialog med kommunen så att standard och kvaliteter efterföljs. Detta går även att tillämpa på gata. Men där upplever
man inte att processen är lika trög. Ofta är intresset snabbt uppkommande för byggnation i ett område
eller ort vilket ofta gör att kommunen inte hinner med att serva med VA och gata tillräckligt snabbt.
Karlsborg har i ett område gett exploatören fullt ansvar för utbyggnad av anläggningar som gata och VA
och det fungera bra.
VA och gata önskar alltid komma in tidigt för planering. Först när näringslivskontoret gett ”ok” för VA
och gata att byggas ut får de ansvariga (för gata och VA) kännedom om markanvisningen. Upphandling
av gata och VA är ett problem för att det tar lång tid.
Något typ av kösystem bör finnas för intresseanmälan. Kan vara bra att få en notis om att det finns mark
som ska fördelas. Önskar sedan personligt möte.
Finansieringen är ofta ett problem i mindre orter. Behöver nästan alltid skriva ner värdet på fastigheten
när byggnation är klar.
Markpris bör utgå från den maximala byggrätt som detaljplanen medger om man vill att bebyggelsen
ska ske enligt detaljplanens intentioner.

6.

Riktlinjer för markanvisningar i andra kommuner

6.1. Nora
Riktlinjerna ska skapa tydlighet i byggprocessens inledande skede samt ge kommunen möjlighet att
påverka områdets innehåll, byggnaders utformning och bostäders upplåtelseform samt även att undvika
markspekulation.
Information om pågående markanvisningar finns på kommunens hemsida. Intresseanmälningar tas
emot när information lagts ut på hemsidan.
Markanvisningen gäller under högst två år. Förlängning kan medges om förseningen beror på omständigheter som byggherren inte råder över. Om bindande marköverlåtelseavtal inte träffats inom avtalstiden är kommunen fri att göra en ny markanvisning. Kommunen kan återta markanvisningen om det är
uppenbart att byggherren inte förmår eller avser att genomföra projektet. Återtagen markanvisning ger
inte rätt till ersättning.
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Markanvisning kan ske innan planläggning, under pågående detaljplanearbete eller med färdig detaljplan som grund. I de fall markanvisning sker innan färdig detaljplan finns står byggherren för all ekonomisk risk i samband med detaljplanearbetet. I utbyte mot den ensamrätt som markanvisningen ger ska
den byggherre som anvisats mark satsa resurser och kostnader för medverkan i planarbetet. Avbrutet
projekt ger inte rätt till ersättning eller ny markanvisning.
Markanvisning kan ske genom urval, direktanvisning eller anbud. Kommunen avgör från fall till fall vilken
metod som används. Vid val av byggherre ska kommunen både beakta byggherrens ekonomiska stabilitet samt möjligheter att genomföra projektet. Idé, kvalitet, exploateringsekonomi och tidsaspekt kan
också påverka valet.
Markpriset ska motsvara ett rimligt ortspris och vid utvärdering av priset ska inkluderas avvägning om
priset riskerar att understiga marknadspriset och på så sätt kan komma i konflikt med kommunallagens
regler och stöd till enskild näringsidkare samt EUs statsstödsregler.
Riktlinjer för markanvisning gäller inte försäljning av villatomter för enskilt byggande.

6.2. Motala
Markanvisningen gäller vanligtvis i två år. Köpeavtal ska tecknas inom den tiden. I markanvisningsavtalet avtalar parterna om ansvar och kostnader för utredningar nödvändiga för detaljplanearbetet. Tre
modeller används i huvudsak; 1. kommunen bekostar och kostnaden läggs på markpriset, 2. kostnaderna fördelas mellan kommunen och byggherren eller 3. byggherren står för samtliga utredningskostnader. Om planarbetet avbryts på grund av omständigheter som byggherren råder över så ska byggherren ersätta kommunen för nedlagda plankostnader. Om planarbetet avbryts på grund av omständigheter som byggherren inte råder över så ska nedlagda plan- och utredningskostnader delas lika mellan
parterna. Markanvisningen kan återtas om parterna inte kommer överens eller om byggherren inte visar
någon ambition eller förmåga att genomföra projektet. Byggherren bekostar åtgärder på allmän plats i
relation till hur stor nytta byggherren har av detaljplanen.
Handpenning som byggherren ska erlägga bestäms utifrån projektets storlek.
Kommunen bjuder in till markanvisning. Alternativt kan intresseanmälan för specifikt område lämnas till
kommunen, återkoppling sker till intressenten inom en månad. Intresseregister finns för dem som är
intresserade av att ta del av kommande markanvisningar.
Tomter för verksamheter publiceras på objektvision.se och småhustomter på kommunens hemsida.
Småhustomter tilldelas genom tomtkön, i enskilda fall genom mäklare.
Inför beslut om markanvisning tas hänsyn till byggherrens erfarenhet och långsiktiga intresse av att
genomföra projekt liksom byggherrens ekonomiska stabilitet. Kommunen kan komma att begära handlingar som redovisar byggherrens förutsättningar och ekonomi för att kunna genomföra projektet. Även
illustrationer på tilltänkt bebyggelse kan begäras. Särskilda krav på handlingar kan ställas vid enskilt
tillfälle. Kommunen anpassar kriterier och bedömningsgrunder för varje enskild markanvisning.
Kommunen får inte sälja mark under marknadsvärdet. Vid osäkerhet om marknadsvärdet ska en oberoende expertvärdering utföras vilket är vanligt vid direktanvisning. Markpriset kan vara fast eller erbjudas till högstbjudande.

Svefa AB
Vasastrand 11
703 54 Örebro

Tel +46 (0) 10 603 86 00
www.svefa.se

Orgnr: 556514-3434
Styrelsens säte: Stockholm

2019-04-12

9 (14)

6.3. Örebro
Örebro kommun tillämpar en avtalskedja i tre steg: förstudie, reservationsavtal (markanvisningsavtal)
och köpeavtal.
Under förstudien, som normalt tidsbegränsas till 3 - 6 månader, gör kommunen ett ensidigt åtagande
att inte sälja viss mark till annat företag än den aktuella byggherren. Byggherren betalar inget till kommunen under förstudien, men förväntas under perioden presentera förslag på planerad bebyggelse.
Under förstudien förs kontinuerlig dialog om projektet mellan kommunen och byggherren. När projektet
fått en lämplig utformning arbetas handlingar fram för att parterna ska kunna ingå ett reservationsavtal.
Reservationsavtalet innebär att kommunen förbinder sig att inte sälja marken till annan än aktuell byggherre under förutsättning att byggherren innan reservationstidens slut sökt och fått beviljat bygglov samt
påbörjat byggnationen på tomten. Avtalet är normalt tidsbegränsat till 6 - 12 månader. Byggherren betalar normalt en reservationsavgift om 10 procent av det slutliga försäljningspriset per år för reservationen.
Om byggherren uppfyller angivna krav i reservationsavtalet inom reservationstiden tecknas ett köpeavtal. Reservationsavgiften räknas av på köpeskillingen om köpeavtal skrivs. Avgiften betalas inte tillbaka
om byggherren inte genomför sina åtaganden enligt reservationsavtalet inom reservationstiden.
Kommunen betraktar köpeavtalet som en verkställighet av reservationsavtalet. Efter tecknat köpeavtal
kan byggherren söka lagfart och inteckna i fastigheten.
Vägen till en markanvisning kan ske genom urval, markanvisningstävling, anbudsförfarande eller direktanvisning. Vid markanvisningstävling och anbudsförfarande tecknas reservationsavtal direkt. Förstudieskedet blir därmed inte aktuellt. Vid urval, anbudsförfarande och direktanvisning är marken normalt
sett detaljplanelagd, vid markanvisningstävling innefattar reservationsprocessen vanligen även detaljplaneläggning av marken.
Örebro kommun har antagna riktlinjer för prissättning av mark. Riktlinjerna reglerar hur tomter prissätts
vid försäljningar, oavsett om dessa sker via direkt marköverlåtelse eller markanvisning.
Vid markanvisning av bostäder ska kommunen ges möjlighet att hyra eller köpa 5 - 20 procent av de
färdigställda bostäderna.
När kommunen säljer mark för bostadsbebyggelse ska en mindre del av varje exploateringsområde
markanvisas till intressenter som åtar sig att delvis bygga bostäder med överkomliga hyror (motsvarande under 80 procent av bruksvärdeshyran).
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Förslag till riktlinjer för markanvisning i
Lindesbergs kommun

7.1. Utgångspunkter och mål
Lindesbergs kommuns markinnehav är en viktig del i utvecklingen av nya bostäder, service och verksamheter och ett betydande verktyg för att bedriva bostadspolitik. Riktlinjerna utgör en av kommunens
övergripande riktlinjer och policydokument.
Riktlinjerna ska bidra till transparens, ökad tydlighet och likabehandling genom att skapa tydliga spelregler för vad som gäller vid markanvisningar i kommunen.
Riktlinjerna är vägledande för samtliga markanvisningar som genomförs av kommunen.
7.1.1 Vad är en markanvisning
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om
överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för byggnation.
Markanvisning kan genomföras i olika skeden, antingen innan en detaljplan arbetats fram eller på redan
för ändamålet planlagd mark.
Markanvisning kan tillämpas såväl vid bostadsbyggande som vid annat byggande, såsom till exempel
för verksamheter, på kommunägd mark. Riktlinjerna gäller dock inte för överlåtelser som sker direkt och
som inte föregås av en markanvisning, till exempel försäljning av småhustomter för enskilt byggande.
För dessa finns särskilt framtagna rutiner.
7.1.2 Vad regleras i markanvisningsavtalet
Avtalet som tecknas mellan kommunen och byggherren benämns markanvisningsavtal. I markanvisningsavtalet regleras vilket markområde som avses samt till exempel bebyggelsens ändamål, volym,
detaljplan, tider och allmänna anläggningar. Byggherren åtar sig att under avtalstiden inkomma med
illustrationer på tilltänkt bebyggelse. I avtalet kan även anges förutsättningar för genomförandet samt
vad det slutliga köpeavtalet reglerar.
Projekt som avbryts ger inte byggherren rätt till ekonomisk ersättning eller rätt till ny markanvisning.
Kommunen har rätt att återta markanvisningen om det är uppenbart att byggherren inte fullföljer projektet eller om parterna inte kommer överens om villkoren.
Markanvisningen får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande.
Om kommunen godkänner byggherrens förslag på tilltänkt bebyggelse och parterna i övrigt kommer
överens om villkoren för marköverlåtelsen så tecknas ett köpeavtal. Köpeavtalet ska tecknas inom avtalstiden för markanvisningen. Om ett bindande köpeavtal inte upprättas under avtalstiden upphör markanvisningen att gälla och kommunen kan anvisa marken till annan byggherre. Tillträde sker normalt
då bygglov beviljats för den bebyggelse som parterna kommit överens om under markanvisningen.
Avtalstid - planlagd mark
Avser redan planlagd mark där detaljplanen inte behöver ändras. Markanvisningen gäller normalt i sex
(6) månader. Förlängning kan medges under förutsättning att byggherren aktivt drivit projektet och att
förseningen inte beror på byggherren.
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Avtalstid - detaljplan ska upprättas eller ändras
Inom ramen för markanvisningen ingår ibland även planläggning av marken för ändamålet. Markanvisningen gäller då i högst två (2) år och avtalstiden anpassas till tidplanen för detaljplanearbetet. Förlängning kan medges under förutsättning att byggherren aktivt drivit projektet och att förseningen inte beror
på byggherren. Förlängning kan prövas av kommunen om detaljplanen inte vunnit laga kraft på grund
av omständigheter som parterna inte råder över. Om detaljplanen inte vinner laga kraft har inte byggherren rätt till ekonomisk ersättning eller rätt till ny markanvisning.
Markanvisningsavgift
Markanvisningsavgift ska betalas för att täcka kommunens kostnader för markanvisningen. Avgiften
avräknas köpeskillingen vid marköverlåtelsens fullbordan. Kommunen har rätt att behålla avgiften om
marköverlåtelsen inte fullbordas.
7.1.3 Planavtal
Om markanvisningen genomförs innan detaljplan tagits fram och om byggherren ska bekosta planläggningen ska ett planavtal tecknas.
I planavtalet förbinder sig byggherren att betala kostnaden för detaljplanen inklusive nödvändiga utredningar. Kommunens gällande riktlinjer och strategier ligger till grund för planarbetet. För kommunens
arbete med planärendet beräknas kostnaden utifrån av kommunfullmäktige antagen taxa. Kostnader
för externt utförda utredningar betalas normalt direkt av byggherren. Kostnader för externt utförda utredningar som kommunen upphandlat, kopieringskostnader, fastighetsförteckning och annonskostnader vidarefaktureras till byggherren utan administrativt påslag. Byggherren står därmed den ekonomiska
risken för planarbetet eftersom kommunen varken kan eller får ge löfte om att detaljplanen vinner laga
kraft.
7.1.4 Avsteg från riktlinjerna
Riktlinjerna kan frångås i enskilda fall om det finns särskilda skäl och om det krävs för att kunna genomföra en markanvisning på ett ändamålsenligt sätt.
7.1.5 Principer för kostnadsfördelning
Kommunens kostnader för genomförande av en detaljplan täcks normalt av intäkter från markförsäljning.
Kostnaderna för planläggning finansieras av de byggherrar eller fastighetsägare som har nytta av planen.
Byggherren bekostar anläggningar för vatten och avlopp. Inom verksamhetsområde för allmän VA-anläggning tas kostnaderna för anslutning ut enligt vid varje tidpunkt gällande taxa då förbindelsepunkt
anvisats av kommunen.
7.1.6 Upplåtelse av mark
Tomträtt
Huvudprincipen vid markanvisning är att kommunen ska överlåta (sälja) marken. Tomträttsupplåtelse
används normalt inte.
Nyttjanderätt, arrende
Kommunen kan upplåta mark för ändamål som är av tillfällig, tidsbegränsad karaktär under förutsättning
att det är lämpligt med hänsyn till platsen och kommunens planer för området. Marknadsmässig ersättning utgår för upplåtelsen och arrendeavtal upprättas.
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Allmän plats
För upplåtelse av allmän plats gäller särskild lagstiftning, ordningsföreskrifter och kommunens taxa för
offentlig plats. I dessa fall krävs också polistillstånd.

7.2. Handläggningsrutiner och grundläggande villkor
7.2.1 Hur initieras en markanvisning
En markanvisning kan initieras på olika sätt. Kommunens planer för ny bebyggelse eller utveckling av
befintlig bebyggelse kan initiera en markanvisning. En byggherre kan också på eget initiativ lämna in
ett förslag som är intressant för kommunen.
Byggherre som är intresserad av markanvisning kan således själv ansöka om en direktanvisning eller
söka efter aktuella markanvisningar på kommunens hemsida och delta i markanvisningstävlingar.
7.2.2 Ansökan
Ansökan om direktanvisning ska innehålla uppgift om byggherrens/bolagets namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter samt en beskrivning av tänkt byggnation, ändamål, storlek, upplåtelseform,
referensprojekt med mera. Målsättningen är att beslut om huruvida kommunen avser att gå vidare med
en formell markanvisning ska fattas inom fyra (4) månader. Kvaliteten på förslaget är avgörande för
handläggningstiden. Om ny eller ändrad detaljplan krävs för markanvisningen så samordnas kommunens besked om markanvisning med eventuellt planbesked.
7.2.3 Intresseanmälan
Byggherren kan även lämna intresseanmälan inför kommande av kommunen initierade markanvisningar. Intresseanmälan ska innehålla uppgift om byggherrens/bolagets namn, organisationsnummer
och kontaktuppgifter samt gärna en beskrivning av tänkt byggnation, ändamål osv.
De byggherrar som anmält intresse för framtida markanvisning får information om nya markanvisningar
via e-post. Byggherren ansvarar själv för att uppdatera sin e-postadress.
7.2.4 Tilldelningsmetoder för markanvisning
Lindesbergs kommun arbetar utifrån tre tilldelningsmetoder för markanvisningar: 1. direktanvisning, 2.
tävlingsförfarande och 3. anbudsförfarande. Eftersom varje markområde har unika förutsättningar gör
kommunen en bedömning från fall till fall vilken tilldelningsmetod som är mest lämplig och när i tid som
markanvisningen bör genomföras.
Direktanvisning
Direktanvisning innebär att kommunen endast diskuterar markanvisningen med en byggherre där tilldelning sker utan konkurrens med andra byggherrar. Direktanvisning används när det inte finns behov
av jämförelseförfarande eller när det finns motiv att välja en viss byggherre.
Tävlingsförfarande
Tävlingsförfarande används när kommunen vill tilldela markanvisningar i konkurrens och kan vara mer
eller mindre omfattande. Projekt där hög arkitektonisk kvalité, kulturarv, nytänkande, teknikutveckling
eller utmanande lokala förutsättningar tillsammans med ekonomi är viktiga aspekter kan vara aktuella
för denna metod. Ett tävlingsunderlag tas fram av kommunen som beskriver förutsättningarna och kriterierna för bedömning. Det förslag som på bästa sätt motsvarar kommunens krav och utmaningar som
ställs i tävlingsunderlaget kan vinna en markanvisning. Markanvisningstävlingen och tävlingsunderlaget
annonseras i för ändamålet lämpliga medier och på kommunens hemsida.
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Anbudsförfarande
Anbudsförfarande gynnar konkurrensen. Vid anbudsförfarande framgår de förutsättningar och krav som
gäller för det aktuella markområdet i det anbudsunderlag som tas fram av kommunen. Anbudet kan i
vissa fall avse idéer om utformning och användning. Markanvisningen och anbudsunderlaget annonseras i för ändamålet lämpliga medier och på kommunens hemsida.
7.2.5 Bedömningsgrunder
Utvärdering av förslag och tävlingsbidrag tar sin utgångspunkt i följande kriterier som kan specificeras
och kompletteras beroende på projekt och område.
Markpris
Fast markpris kan vara en förutsättning i ett tävlingsförfarande. Markpris kan även vara en del av urvalskriterierna eller användas för prekvalificering till ett tävlingsförfarande.
Attraktiva boendemiljöer
Markanvisningen ska bidra till att kommunen får den utveckling som relevanta styrdokument, som till
exempel översiktsplanen och riktlinjer för bostadsförsörjning, visar. Det ska finnas ett varierat utbud av
bostäder när det gäller hustyper, upplåtelseformer, lägenhetsstorlek med mera inom olika delar av kommunen. Kommunen lägger stor vikt vid utformning av goda boende- och livsmiljöer. Bedömningsgrund
är därför även hur väl byggherren följer intentionerna i planhandlingarna och i förekommande fall även
gestaltningsprogram. Detta innefattar även gestaltning av området som helhet och det offentliga rummet
mellan husen.
Hållbar utveckling
Planering och byggande ska bidra till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling liksom
utvecklandet av ett resilient samhälle och en utveckling som värnar om klimatet. Kommunen skapar
förutsättningar för byggherrar att utveckla olika aspekter på hållbar utveckling utifrån de förutsättningar
som gäller för respektive projekt.
Kommunen verkar för att främja goda konkurrensförhållanden där fler byggherrar, både stora och små,
ges möjlighet att etablera sig i kommunen och inom specifika områden.
7.2.6 Krav på byggherre för att få markanvisning
Innan beslut om markanvisning fattas gör kommunen en bedömning av byggherrens kreditvärdighet. I
bedömningen ingår undersökning av bolagets organisationsstruktur, betalningsförmåga, verksamhetshistoria, finansiella situation samt genomförandekraft.
7.2.7 Val av byggherre
Vid valet av byggherre för markanvisning kan tidigare genomförda projekt och markanvisningar beaktas
liksom nytänkande, långsiktig kvalitets- och miljöprofil samt byggherrens förmåga att genomföra projektet utan tidsfördröjning. Kommunen har även möjlighet att se till fördelning av projekt mellan olika
aktörer för att uppnå konkurrens och balans mellan olika aktörer samt även fördelning mellan olika
upplåtelseformer. Vid valet kan även hänsyn tas till om byggherren kan tillgodose kommunens behov
av särskilda boenden i fall det är aktuellt.
7.2.8 Ansvarsfördelning inom kommunen
Kommunstyrelsen ansvarar för markanvisningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen handlägger markanvisningen samt detaljplanen och planavtalet.
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7.3. Principer för markprissättning
7.3.1 Bakgrund
Lagen om offentlig upphandling (LOU) är inte tillämplig i samband med kommuners marköverlåtelser.
Kommuner har att beakta kommunallagens regler där det bland annat ingår ett förbud att ge understöd
till enskild utan stöd av lag, likställighetsprincipen samt förbud att ge individuellt inriktat näringslivsstöd
om det inte föreligger synnerliga skäl för det. Försäljning under marknadspris är därför som huvudregel
inte tillåtet.
Kommuner omfattas av EU:s statsstödsregler vilket innebär att otillåtet statsstöd kan anses föreligga
om försäljningspriset för marköverlåtelser ligger under marknadsvärdet. Genom ett villkorslöst anbudsförfarande där det bästa eller enda anbudet antas eller genom att försäljningen föregås av en oberoende
värdering utesluts automatiskt inslag av statsstöd.
7.3.2 Markprissättning
Lindesbergs kommuns markförsäljning sker till marknadsmässiga priser utifrån den byggrätt som detaljplanen medger.
Vid direktanvisning eller om marknadspriset är osäkert ska en värdering göras. Vid tävlingsförfarande
ska bästa förslag anvisas markområdet utifrån de förutsättningar och kriterier som angetts i tävlingsunderlaget. Prekvalificering med markprisanbud kan även tillämpas vid tävlingsförfarande. Vid anbudsförfarande eller tävlingsförfarande kan ett lägsta markpris anges av kommunen.
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1.

Uppdraget

1.1. Uppdragets omfattning
Uppdraget omfattar att uppdatera och utforma riktlinjer för exploateringsavtal som utgår från Lindesberg
kommuns unika förutsättningar. Varje exploatering ska vara ett led i arbetet med att utveckla Lindesbergs kommun. Riktlinjerna ska säkerställa att alla byggherrar och fastighetsägare bemöts och hanteras
på ett likställt sätt.
Två möten genomförs; ett med kommunala tjänstemän och ett med byggherrar som är aktiva i kommunen eller i regionen. Syftet med mötena är att få ta del av tidigare erfarenheter av exploateringsavtal
och även att få in synpunkter och önskemål inför framtida exploateringsavtal.
En omvärldsanalys har gjorts och riktlinjer för exploateringsavtal för andra kommuner har studerats. Ett
förslag till riktlinjer för exploateringsavtal har utarbetats som innehåller kommunens utgångspunkter och
mål för exploateringsavtal, handläggningsrutiner och grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.
Svefa kommer även att redigera och layouta policydokumentet riktlinjer för exploateringsavtal i enlighet
med kommunens grafiska profil.

1.2. Uppdragsgivare
Lindesbergs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, genom enhetschef Isabella Lohse.

1.3. Medverkande konsulter
Uppdraget utförs av Annika Kensén och Therese McCarthy. Lina Graf svarar för kvalitetssäkringen.
Redigering och layout utförs av Mikaela Arvidsson.
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2.

Inledning

Lindesbergs kommun märker av ett ökat intresse från byggbolag och fastighetsutvecklare. Kommunen
får idag förfrågningar från byggherrar som är intresserade av att utveckla nya projekt, både för bostäder
och verksamheter. Med det ökade intresset läggs nu ytterligare fokus på hur kommunen kan utvecklas
på bästa sätt med ett ökat byggande utan att göra avkall på kvalitet och trivselfaktorer i samhällsbyggandet.
Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste verktyg för att möjliggöra en hållbar utveckling utifrån
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
Den 1 januari 2015 ändrades plan- och bygglagen (PBL). En ny bestämmelse infördes gällande riktlinjer
för exploateringsavtal som säger att en kommun som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer
för dessa avtal.
Genom att utarbeta riktlinjer för exploateringsavtal som antas av kommunfullmäktige skaffar sig kommunen ett redskap som möjliggör för intresserade byggherrar och fastighetsägare att utveckla fastigheter samt bidra till en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun.
Kommunstyrelsen i Lindesberg antog 2015-03-24 § 84 Riktlinjer för exploateringsavtal. Det finns behov
att uppdatera riktlinjerna.

3.

Metod

Arbetet inleddes med ett startmöte den 31 oktober 2018 med kommunala tjänstemän. Syftet med mötet
var att informera om de nya reglerna och för att få information och synpunkter till det fortsatta arbetet.
Den 15 januari 2019 hölls en workshop med inbjudna byggherrar för att få byggherrarna synpunkter
och erfarenheter av exploateringsavtal.
Riktlinjerna utformas för att uppfylla de krav som ställs på kommunen i och med den lagändring som
trädde ikraft den 1 januari 2015 SFS 2014:900 Lag om ändring i plan och bygglagen (2010:900). Förarbeten (Prop. 2013/14:126 Enklare planprocess och Civilutskottets betänkande 2013/14:CU31 Enklare
planprocess) har studerats för vägledning av lagtolkning och för att få en större förståelse av lagtexten
gällande exploateringsavtal och genomförandefrågor. Den 1 april 2017 ändrades plan- och bygglagen
SFS 2017:181. Förarbeten (Prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur)
har studerats som underlag gällande medfinansieringsersättning och krav för riktlinjerna.
Utöver det har även Betänkande av Planprocessutredningen SOU 2015:109 studerats gällande LOU
och exploateringsavtal.
Även Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 14:36 Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet samt Cirkulär 14:46 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal har studerats.
För att få en bild av hur andra kommuners riktlinjer är utformade har riktlinjer för exploateringsavtal från
tre andra kommuner studerats; Nora, Ekerö och Motala. Dessa kommuner valdes eftersom de bedöms
kunna ge en bild av hur exploateringsavtal i mindre och medelstora kommuner hanteras.
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4.

Riktlinjer för exploateringsavtal

Nedan görs en sammanfattning av relevant lagstiftning, studier, mötesanteckningar och andra fakta
som ligger till grund för avväganden och innehåll i riktlinjerna. Därefter presenteras ett förslag till Riktlinjer för exploateringsavtal i Lindesbergs kommun (avsnitt 7).

4.1. Plan- och bygglagen
Den 1 januari 2015 ändrades plan- och bygglagen (2010:900) genom SFS 2014:900. Lagändringen
medförde bland annat att bestämmelser infördes avseende exploateringsavtal. Den 1 april 2017 gjordes
ytterligare en ändring genom SFS 2017:181 då nya regler gällande bland annat medfinansieringsersättning infördes.
1 kap. Syfte, innehåll och definitioner
4 § I denna lag avses med
[…]
exploateringsavtal: ett avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansiering mellan en
kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock
inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.
4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser
33 § Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av
[…]
3. hur planen är avsedd att genomföras
[…]
Av redovisning enligt första stycket 3 ska framgå de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda.
Vidare ska det framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs
med stöd av ett eller flera sådana avtal.
5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
13 § Under ett samråd om ett planförslag ska kommunen redovisa förslaget, skälen för förslaget, det
planeringsunderlag som har betydelse och hur kommunen avser att handlägga förslaget. […]
Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, ska kommunen redovisa dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs
med stöd av ett eller flera sådana avtal.
6 kap. Genomförandet av detaljplaner
39 § Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för
1. fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner,
2. medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om sådan ersättning, och
3. andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.
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40 § Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller
finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för
vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen
ska kunna genomföras.
Ett exploateringsavtal får omfatta medfinansieringsersättning, under förutsättning att den väg eller järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som omfattas av detaljplanen
kan antas öka i värde.
Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen.
41 § Ett exploateringsavtal får inte innehålla ett åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att
helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla.
42 § Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets ingående
i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad eller avtalet omfattar medfinansieringsersättning.

4.2. Definition
I PBL finns bl.a. följande definitioner:
Byggherre
Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.
Exploateringsavtal
Ett avtal för genomförande av en detaljplan och om medfinansiering mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en
kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.
Det innebär att om kommunen äger den mark som regleras i ett avtal om genomförande av en detaljplan, så är avtalet per definition inte ett exploateringsavtal. Blandade avtal, med ömsesidiga markbyten
mellan kommunen och privat markägare, kan också förekomma och i dessa fall blir reglerna om exploateringsavtal inte heller tillämpliga.
Medfinansieringsersättning
Ersättning som en byggherre eller en fastighetsägare i samband med genomförande av en detaljplan
åtar sig att betala för en del av en kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss väg eller järnväg
som staten eller ett landsting ansvarar för.

4.3. Författningskommentarer med mera
En kommun som avser att ingå ett exploateringsavtal ska anta riktlinjer som anger utgångspunkter och
mål för sådana avtal. Bestämmelsen gäller generella riktlinjer som inte nödvändigtvis behöver vara
kopplade till ett visst avtal eller detaljplaneområde. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för
fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som
har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå ett exploateringsavtal. Detta innebär att
riktlinjerna på översiktlig nivå ska redovisa under vilka förhållanden som kommunen avser att ingå exploateringsavtal.
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Vidare ska riktlinjerna redovisa de övergripande principerna för vilka åtgärder och kostnader som kommunen vill få täckning för genom ingående av exploateringsavtal och på vilka grunder detta ska ske. De
kan ange inom vilka geografiskt avgränsade områden som kommunen avser att ingå exploateringsavtal,
vilket innebär att riktlinjerna kan se olika ut för skilda delar av kommunen, t.ex. om kommunen på en
viss plats avser att vara huvudman för allmänna platser eller om ny bebyggelse ska anslutas till kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. I riktlinjerna ska även redovisas hur kommunen
tidsmässigt och formellt avser att bereda frågan om exploateringsavtal.
Kommunen är skyldig att anta vägledande riktlinjer som ska ange kommunens utgångspunkter och mål
för exploateringsavtal och grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå sådana avtal. Riktlinjerna är inte bindande, varken för kommunen eller för exploatörer
som kommunen avser ingå avtal med. Trots att vägledande riktlinjer inte är bindande, förväntas kommunen och exploatörer följa de riktlinjer som har beslutats.
Att kommunen är skyldig att anta riktlinjer utgör dock inte förutsättning för att kommunen ska få ingå
exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal som ingås innan kommunen antar riktlinjer innebär inte att
avtalet blir ogiltigt. I övergångsreglerna anges att ändringarna i PBL inte är tillämpliga på exploateringsavtal som gäller för ett ärende som påbörjades innan årsskiftet 2014/2015.
Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta riktlinjer för exploateringsavtal. Kommunens beslut om att
anta riktlinjer för exploateringsavtal kan överklagas genom laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen
(1994:900).
Medfinansieringsersättning
Om kommunen avser att teckna exploateringsavtal innehållande medfinansieringsersättning ska riktlinjerna tydliggöra vilka transportinfrastrukturprojekt som kan vara aktuella. Det kräver att riktlinjerna uppdateras regelbundet, t.ex. vid varje ny mandatperiod. Alternativt i samband med kommunens beslut att
bidra till kostnaden att bygga transportinfrastruktur som staten eller landstinget ansvarar för.
Riktlinjerna bör ange områden som får en värdeökning på grund av transportinfrastrukturen. Riktlinjerna
bör samordnas mellan kommuner som har samma transportinfrastruktursatsning och det bör framgå
hur medfinansieringsersättningen ska hanteras om infrastrukturen inte blir av eller blir försenad.

4.4. Exploateringsavtalets innehåll
Förhandlingar om exploateringsavtal påbörjas ofta före eller i anslutning till att det kommunala detaljplanearbetet påbörjas. Avtalet ingås ofta strax innan eller i anslutning till att detaljplanen antas och
villkoras av att detaljplanen vinner laga kraft.
Utgångspunkten bör vara att reglera överlåtelser av mark som behövs för att tillgodose behovet av
allmänna platser samt finansiering av anläggandet av gator, vägar och andra allmänna platser samt
anläggningar för vattenförsörjning och avlopp som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.
Exploateringsavtalet kan även reglera kostnader utanför det aktuella planområdet, t ex nödvändiga avfarter eller andra investeringar i teknisk infrastruktur som är nödvändiga för att genomföra detaljplanen.
Krav på efterhandsbetalning av redan genomförda investeringar får endast ske vid etappvis utbyggnad
inom ett och samma detaljplaneprogram alternativt framgå av riktlinjerna.

Svefa AB
Vasastrand 11
703 54 Örebro

Tel +46 (0) 10 603 86 00
www.svefa.se

Orgnr: 556514-3434
Styrelsens säte: Stockholm

7 (17)
2019-04-12

Förskottsreglering av planerade framtida investeringar kan med fördel framgå av riktlinjerna.
Byggherren/fastighetsägaren ska bekosta anläggningar endast i den utsträckning som det kan anses
vara skäligt med hänsyn till den nytta som denne kan väntas få av planen. Byggherrens/fastighetsägarens åtaganden ska vara skäliga med hänsyn till exploateringens art och omfång samt den nytta man
har av att detaljplanen genomförs.
Även andra kostnader som är nödvändiga för planens genomförande regleras i ett exploateringsavtal.
Exempel på sådana frågor som är naturligt att reglera i ett exploateringsavtal kan vara t ex frågan om
markföroreningar, skydds- och säkerhetsåtgärder, bebyggelsens utformning, tidsplanering, kontroller
och garantier för exploatörens åtaganden, ansökan om lantmäteriförrättning, samt frågor om säkerheter
och förfarande vid tvister m.m.
Medfinansieringsersättning
Varje förhandling om medfinansiering måste avse ett visst projekt. Medfinansieringen ska redovisas
särskilt i exploateringsavtalet. Ersättningen får endast avse del av kommunens bidrag till väg eller järnväg som staten eller landstinget ansvarar för. Fastigheterna måste öka i värde på grund av transportinfrastrukturen. Medfinansieringsersättning får avse åtgärder som har vidtagits före avtalets ingående.

4.5. Frågor som inte får regleras i ett exploateringsavtal
Kostnader för byggnader, anläggningar och verksamheter som kommunen har ett lagstadgat ansvar för
att ombesörja kan inte föras över till och finansieras av en byggherre eller en fastighetsägare (PBL 6
kap. 41 §). Det innebär att kostnader för byggnader, anläggningar och verksamheter inom exempelvis
vård, skola och omsorg inte får regleras i ett exploateringsavtal.

4.6. Huvudmannaskap
Huvudman för allmän plats bekostar och ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av den allmänna platsen.
Kommunen ska som huvudregel vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns
särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt för en
eller flera allmänna platser. Det är mot bakgrund av ovan således möjligt att inom en och samma detaljplan ha delat huvudmannaskap där det kan vara kommunalt huvudmannaskap för en allmän platsmark och enskilt huvudmannaskap för en annan.
Kommunen får lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för en allmän
plats som kommunen ska vara huvudman för. Kommunen är även skyldig att på fastighetsägarens
begäran lösa in sådan mark eller annat utrymme. Ersättningsreglerna för sådan markåtkomst grundas
på bestämmelserna i expropriationslagen (1972:719).
För allmänna platser med enskilt huvudmannaskap inrättas gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen. I anläggningslagen finns även bestämmelser om underhåll av vägar och andra allmänna
platser som har enskilt huvudmannaskap.

4.7. Gatukostnadsbestämmelserna
Bestämmelserna i PBL 6 kap. 24 - 27 §§ ger kommunen rätt att ta ut gatukostnad från fastighetsägare
i ett område där kommunen i egenskap av huvudman anlagt eller förbättrat en gata eller allmän plats. I
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underlaget för de kostnader som kan fördelas enligt gatukostnadsbestämmelserna ingår till exempel
kostnader för projektering, anläggning, kommunens kostnader för markförvärv med mera. Om kostnaden för att anlägga eller förbättra en gata inte är densamma utmed hela gatan, får kommunen besluta
att kostnaden ska fördelas mellan fastigheterna på något annat sätt som är skäligt och rättvist.

4.8. Marköverlåtelse och ersättningsbestämmelser
Genom att kommunen antar en detaljplan följer per automatik att en byggherre eller fastighetsägare
kan bli tvungen att avstå mark för allmän plats eller allmän byggnad. Tidigare fanns de så kallade exploatörsbestämmelserna (gällande t o m 2015-01-01) i PBL 6 kap. 3 - 10 §§ och 12 §, som innebar att
Länsstyrelsen kunde, efter begäran av en kommun, besluta att en fastighetsägare utan ersättning skulle
upplåta eller avstå mark avsedd att ingå i allmän plats. Motsvarande gällde för mark för allmän byggnad.
Länsstyrelsen kunde även besluta att fastighetsägaren skulle bekosta anläggande av gator samt VAanläggningar i den mån det ansågs skäligt. Exploatörsbestämmelserna, som tidigare har utgjort grunden för exploateringsavtalen, upphörde att gälla i och med ändringarna av PBL 2015-01-01.
Genom den nya lagregleringen av exploateringsavtalen i PBL bortfaller behovet av exploatörsbestämmelserna. Kommunen får nu, genom tillämpning av gatukostnadsbestämmelserna eller genom tecknande av exploateringsavtal, möjlighet att finansiera kostnaderna för nödvändiga markförvärv för allmän
plats. Däremot har kommunen inte samma rätt att kompensera för kostnaden för markinlösen avseende
kvartersmark för allmän byggnad.
Ersättningsbestämmelser
I PBL finns en rad bestämmelser om kommunens rätt att lösa in fastigheter, mark och andra utrymmen.
I samtliga fall ska ersättning till fastighetsägaren ske med stöd av bestämmelserna om expropriationsersättning i ExL 4 kap. På motsvarande sätt sker värdering vid inlösen eller markupplåtelser enligt fastighetsbildningslagen och anläggningslagen med stöd av bestämmelserna i ExL. Lagens bestämmelser
om expropriationsersättning tillämpas i samtliga fall vid avstående av mark där mark i en detaljplan
läggs ut som allmän plats eller kvartersmark för allmän byggnad.
Allmän plats
Av ExL 4 kap. 3 a § framgår att expropriationsersättning för mark och annat utrymme som enligt detaljplan ska användas för allmän plats ska bestämmas med hänsyn till de planförhållanden som rådde
närmast innan marken eller utrymmet angavs som allmän plats.
Kvartersmark för allmän byggnad
Vad avser kvartersmark för allmän byggnad/allmännyttigt ändamål (t.ex. vård, skola m.m.) ska ersättningen som regel bestämmas med hänsyn till markanvändningen i den gällande detaljplanen.

4.9. Planbeskrivningen
Enligt PBL 4 kap. 33 § ska planbeskrivningen till en detaljplan bl.a. innehålla en redovisning av hur
planen är avsedd att genomföras. Där ska det framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal,
dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med
stöd av ett eller flera sådana avtal. Information om huruvida exploateringsavtal ämnas tecknas ska redovisas under samrådet (PBL 5 kap. 13 §).
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4.10. Egenskapskrav
Kommunen får inte ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i samband med genomförande av detaljplaner eller vid andra ärenden enligt PBL, t.ex. bygglov. Om kommunen ställer sådana egna krav så är dessa krav utan verkan. Bestämmelsen gäller de nio tekniska egenskaper som anges i PBL 8 kap. 4 §, t.ex. vissa egenskaper i energi-, buller- eller tillgänglighetshänseende.
Kommunen kan dock fortfarande i egenskap av byggherre/fastighetsägare ställa krav på särskilda tekniska egenskaper i de fall kommunen själv låter uppföra byggnad eller i samband med upplåtelse (t.ex.
arrende och tomträtt) av kommunägd mark.
Regleringen påverkar inte möjligheten för den enskilde byggherren/fastighetsägaren att bygga på ett
sätt som medför att byggnaden uppfyller krav som går längre än vad som anges i plan- och byggförordningen och BBR.

4.11. LOU och exploateringsavtal
När kommunen är huvudman för allmän plats ansvarar kommunen för att ordna allmänna platser och
anläggningar. Kommunen ska även svara för underhållet och av dessa. Detta görs normalt i egen regi
eller så upphandlas arbetena i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
Enligt förändringarna i PBL 6 kap. 40 § får ett exploateringsavtal avse åtagande för en byggherre eller
en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna
platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Användandet av ordet ”vidta” i lagtexten kan tolkas som att det är förenligt med PBL att exploatören utför och bekostar
utbyggnaden av allmänna platser samtidigt. I plangenomförandeutredningen (SOU 2012:91) som låg
till grund för de nya reglerna hänvisar utredningen till den försiktighetsprincip som kom ur kommunförbundets rekommendation. Och något ytterligare förtydligande kring vad som avses med ”vidta” finns
inte i förarbetena.
Tidigare har det varit vanligt att exploatören byggt ut allmänna platser och anläggningar för att sedan
överlämna dessa till kommunen. Detta förfaringssätt kan anses komma i konflikt med LOU efter den
s.k. La Scala-domen från år 2001 och den rekommendation som Svenska Kommunförbundet lämnade
i ett cirkulär (2003:109) till följd av domen. Kommunförbundet uppmanade kommuner att istället själva
ansvara för utbyggnaden och ta betalt av exploatören för att inte riskera att komma i konflikt med LOU.
Det råder dock skilda meningar om det verkligen förhåller sig på det sättet då det saknas tydlig rättspraxis utifrån de förutsättningar som råder i Sverige.
Oklarheterna har lett till att detta ses över i en ny utredning, planprocessutredningen (SOU 2015:109),
där man tittar närmare på paragrafens koppling till LOU. Utredningen har landat i en bedömning att EUlagstiftning och LOU inte ställer ett generellt krav på att upphandling alltid ska ske för utbyggnad av
allmänna platser. Den öppnar således för en tolkning där en exploatör kan bygga ut allmän plats och
allmänna anläggningar som erfordras för detaljplanens genomförande och som är till nytta för exploatören.
Däremot så rekommenderas utbyggnad av taxefinansierade allmänna VA-anläggningar fortsatt föregås
av upphandling i de fall då anslutningsavgifter enligt taxan överskrider den faktiska kostnaden då det i
detta fall finns tydliga likheter med La Scala-domens utfall. Men i det fall anslutningsavgifterna enligt
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taxan underskrider de faktiska kostnaderna så ser utredningen inget hinder till att exploatören bygger
ut anläggningen utan föregående upphandling.
Utredningen förordar ingen lagändring utan ett förtydligande genom framtagande av riktlinjer för tillämpning av LOU och exploateringsavtal. Utredningen har varit ute på remiss men regeringen har ännu inte
tagit ställning till dess förslag.

5.

Mötesanteckningar

5.1. Startmöte 2018-10-31
Startmöte med kommunens tjänstemän i syfte att gå igenom uppdraget och bakgrunden till detta samt
få information och synpunkter till det fortsatta arbetet. Vid mötet deltog
Isabella Lohse

Enhetschef, stadsarkitektkontoret

Wilhelm Magnusson

Näringslivschef

Jan-Eric Andersson

Kvalitetsledare, gata

Marcus Orre

Kvalitetsledare, VA-nät

Therese McCarthy

Konsult Svefa

Annika Kensén

Konsult Svefa

Planläggning av mark som inte ägs av kommunen handlar mest om mark som ägs av Falab/Libo (kommunägda bolag). Snuggan har planlagts på privat mark men troligen inget exploateringsavtal. Enstaka
bostadshus hanteras som förhandsbesked för bygglov.
LIS-områden kan medföra nya utbyggnadsområden som kräver exploateringsavtal. Viktigt att det även
finns principer för VA och dagvatten.
Det finns antagna riktlinjer för exploateringsavtal men de bör uppdateras och ersättas av nya.

5.2. Workshop med byggherrar 2019-01-15
Vid mötet deltog
Lindesbergs kommun
Daniel Fagerlund, näringslivsenheten
Samhällsbyggnad Bergslagen
Isabella Lohse, mark- och exploateringsingenjör, Jan-Eric Andersson, Bram Corthals
Anders Ericsson och Ulrika Lager

Widén & Erikson

Thomas Karlsson

Vectura Fastigheter

Emma Engström

NCC

Roger Sixtensson och Jesper Almlöf

FALAB/LIBO

Per Sander

Br Sander bygg

Annika Kensén och Therese McCarthy Svefa
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Närvarande har inte någon erfarenhet av att jobbat med exploateringsavtal. Konstateras dock att exploateringsekonomin alltid är viktig för möjligheten att genomföra en detaljplan och att finansieringen
ofta är ett problem i mindre orter.

6.

Riktlinjer för exploateringsavtal i andra kommuner

6.1. Nora
Exploateringsavtal tecknas för att säkerställa genomförandet av en detaljplan. Det ska framgå av planbeskrivningen i samrådsskedet om kommunen avser att ingå exploateringsavtal. Avtalet ska godkännas
innan eller samtidigt med beslutet att anta detaljplanen som exploateringsavtalet är kopplat till.
Planläggning bekostas av exploatören, separat plankostnadsavtal reglerar detta.
Kommunen har rätt att ta ut kostnader för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser samt
VA-anläggningar och andra åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detaljplanen. Exploatörens
åtaganden ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen. Projektering och byggnation av allmän
plats och VA-anläggningar bekostas och genomförs av exploatören och överlåts utan ersättning till huvudmannen. Ansvar för framtida drift och underhåll regleras i exploateringsavtalet.
Exempel på övriga åtgärder som bekostas av exploatören är lantmäteriförrättningar, bullerdämpande
åtgärder, sanering, arkeologi samt övriga skydds- och säkerhetsåtgärder.
Kommunen kan ställa krav på säkerhet för exploatörens ekonomiska åtaganden i de fall det bedöms
som nödvändigt.

6.2. Ekerö
Vilka fastighetsägare kommunen avser att teckna exploateringsavtal med, och för vilka delar av genomförandet avtalet kommer att avse, framgår normalt av planhandlingarna för aktuellt område. Generellt
sett tecknas avtal med samtliga fastighetsägare som får utökad byggrätt genom att en detaljplan tas
fram.
De fastighetsägare som får ta del av en värdeökning genom en ny detaljplan ska också finansiera de
kostnader som uppstår vid genomförande av en detaljplan (förbättring/utbyggnad av gatunätet, grönområden m.m.). Det sker genom erläggande av exploateringsbidrag. Bidrag erläggs ej om byggrätt till
befintliga bostäder enbart utökas eller om det uppstår avstyckningsmöjlighet för redan befintliga bostäder.
Om detaljplanen är en del av en etappvis utbyggnad kan fastighetsägaren belastas med kostnader som
uppstår i andra etapper om de är till nytta för dennes fastighet. Finansiering för åtgärder utanför detaljplanens område kan tas upp i exploateringsavtal, ifall åtgärderna är en direkt följd av områdets utbyggnad.
Exploateringsavtalet kan reglera viten som kan utgå ifall en part inte uppfyller sina åtaganden.
Krav kan i exploateringsavtalet ställas på att ekonomisk garanti/säkerhet för avtalets fullgörande lämnas.
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Kommunen tecknar vanligen planavtal inför detaljplanearbete. Vid varje ny detaljplan tar kommunen
ställning till om den medför behov av ny allmän service, så som äldreboende och skola. Behövs det ska
ytor för aktuellt ändamål avsättas i detaljplanen.
Exploateringsavtal tillämpas normalt endast vid kommunalt huvudmannaskap. I Ekerö kommun är dock
enskilt huvudmannaskap vanligt förekommande. Vid nya detaljplaner med enskilt huvudmannaskap för
förtätning inom befintlig bebyggelse hanteras om- och utbyggnad vanligen genom omprövning av befintliga gemensamhetsanläggningar. Vid nybyggnation saknas ofta en befintlig gemensamhetsanläggning. Då sker utbyggnaden först och därefter bildas den gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening som ska förvalta anläggningen. För att säkerställa att anläggningarna blir i dugligt skick tillämpas samma princip som vid kommunalt huvudmannaskap.

6.3. Motala
Riktlinjer för exploateringsavtal tas fram för att förtydliga processen och ge vägledning. Riktlinjerna kan
frångås om särskilda skäl föreligger. Kommunstyrelsen har delegerats ansvar för mark- och exploateringsfrågor.
Exploateringsavtal upprättas i varje geografiskt område där det behövs för att säkerställa genomförandet av en detaljplan. I avtalet kan ställas krav på åtgärder för att säkerställa skydd mot störningar, skydd
av särskilt värdefulla områden och även krav på gestaltning. Översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram
och andra kommunala program ska följas.
De exploatörer som har nytta av detaljplanen betalar plankostnaderna. Plankostnaderna regleras i ett
föravtal eller ett separat planavtal. Ett föravtal upprättas vid planarbetets inledning för att ge exploatören
möjlighet att medverka i planarbetet. Exploateringsavtal tecknas innan antagandet av detaljplanen. Om
projektet inte fullföljs ska exploatören ersätta kommunen för nedlagda kostnader.
Exploatören bekostar de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detaljplanen. Kostnadens storlek avgörs av hur stor nytta exploatören har av planen. Vid etappvis utbyggnad kan kostnaderna fördelas mellan etapperna eller vad som är rimligt i förhållande till den nytta exploatören har av planen. Allmän plats ska följa kommunal standard. Exploatören bekostar samtliga erforderliga utredningar och
undersökningar, till exempel buller, geoteknisk, arkeologisk och markmiljö, samt eventuella efterföljande
åtgärder, t ex bullerdämpning, sanering, arkeologisk utgrävning med mera. Exploatören betalar även
den fastighetsbildning som krävs.
Innan detaljplanen påbörjas så ska tidplan upprättas och föravtal/planavtal ingås. Innan samrådet ska
exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll ha fastställts. Exploateringsavtalet ska godkännas av kommunstyrelsen innan antagandet.

Svefa AB
Vasastrand 11
703 54 Örebro

Tel +46 (0) 10 603 86 00
www.svefa.se

Orgnr: 556514-3434
Styrelsens säte: Stockholm

13 (17)
2019-04-12

7.

Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun

7.1. Utgångspunkter och mål
I Lindesbergs kommun tecknas exploateringsavtal och planavtal mellan kommunen och en byggherre
eller en fastighetsägare i samband med detaljplaneläggning av mark som kommunen inte äger.
Kommunens kostnader för utbyggnad av allmänna platser och anläggningar för vatten och avlopp finansieras av de byggherrar eller fastighetsägare som har nytta av detaljplanen.
Byggherren eller fastighetsägaren står den ekonomiska risken för planarbetet eftersom kommunen varken kan eller får ge löfte om att detaljplanen vinner laga kraft.
Riktlinjerna ska bidra till transparens, ökad tydlighet och likabehandling vid genomförande av projekt
där exploateringsavtal ingår. Exploatören ska i tidigt skede kunna se de krav som ställs.
Riktlinjerna är vägledande för samtliga exploateringsavtal inom kommunen.
7.1.1 Vad är ett exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande av en detaljplan, och/eller om medfinansieringsersättning, mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av
kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.
Det innebär att om kommunen äger den mark som regleras i ett avtal om genomförande av en detaljplan
är avtalet per definition inte ett exploateringsavtal. Blandade avtal, med ömsesidiga markbyten mellan
kommunen och annan fastighetsägare, kan också förekomma och i dessa fall blir reglerna om exploateringsavtal inte heller tillämpliga. I dessa avtal används riktlinjerna i tillämpliga delar.
Benämningen exploatör används fortsättningsvis i riktlinjerna som ett gemensamt begrepp för en byggherre eller en fastighetsägare.
7.1.2 Vad regleras i exploateringsavtalet
Exploateringsavtalet reglerar förutsättningarna och ansvarsfördelningen för kostnader och genomförande av en detaljplan. Exploateringsavtal reglerar även villkoren för marköverlåtelser mellan exploatören och kommunen. Det gäller främst överlåtelser av mark som behövs för att tillgodose behovet av
allmänna platser samt kommunens behov av kvartersmark för samhällsservice för till exempel vård,
skola med mera. Innehållet i exploateringsavtalet anpassas i varje enskilt fall för att på ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan.
Det geografiska området som exploateringsavtalet reglerar definieras som ett exploateringsområde.
Exploateringsområdets avgränsning beror på omfattningen av genomförandeåtgärder kopplade till detaljplanen. Omfattningen av ett exploateringsområde kan motsvara ett eller flera detaljplaneområden.
Ett exploateringsområde kan även vara en mindre del av ett detaljplaneområde eller stäcka sig utanför
detaljplaneområdet.
I exploateringsavtalet regleras ansvar för utbyggnad och finansiering av allmän plats och anläggningar
för VA samt andra åtgärder inom ett detaljplaneområde. Exploateringsavtalet kan även reglera kostnader utanför det aktuella planområdet som är nödvändiga för att genomföra detaljplanen. Till exempel
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avfarter eller andra investeringar i teknisk infrastruktur. Även andra kostnader och åtgärder som är en
nödvändig förutsättning för planens genomförande regleras i ett exploateringsavtal. Exempel på sådana
frågor som kan regleras i ett exploateringsavtal är frågor om markföroreningar, skydds- och säkerhetsåtgärder, tidsplanering, kontroller och garantier för exploatörens åtaganden, lantmäteriförrättning, frågor
om säkerheter och förfarande vid tvister med mera.
Genom hänvisning i exploateringsavtalet knyts även för projektet relevanta politiskt beslutade dokument, policys, planer och riktlinjer.
Exploateringsavtalet får inte överlåtas till annan part utan kommunens skriftliga medgivande.
Medfinansieringsersättning
Exploateringsavtalet kan även reglera medfinansieringsersättning och då ska det ekonomiska utfallet
redovisas särskilt och avskilt från andra avgifter och ersättningar.
7.1.3 Planavtal
För detaljplanearbetet tecknas ett planavtal. I planavtalet förbinder sig exploatören att betala kostnaden
för detaljplanen inklusive nödvändiga utredningar. Kommunens gällande riktlinjer och strategier ligger
till grund för planarbetet. För kommunens arbete med planärendet beräknas kostnaden utifrån av kommunfullmäktige antagen taxa. Kostnader för externt utförda utredningar betalas normalt direkt av exploatören. Kostnader för externt utförda utredningar som kommunen upphandlat, kopieringskostnader, fastighetsförteckning och annonskostnader vidarefaktureras till exploatören utan administrativt påslag. Exploatören står därmed den ekonomiska risken för planarbetet eftersom kommunen varken kan eller får
ge löfte om att detaljplanen vinner laga kraft.
7.1.4 Avsteg från riktlinjerna
Riktlinjerna är vägledande och kan frångås i enskilda fall om det finns särskilda skäl och om det krävs
för att kunna genomföra en detaljplan på ett ändamålsenligt sätt.

7.2. Under vilka förhållanden avser kommunen att ingå exploateringsavtal
7.2.1 Förutsättningar för tecknande av exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och exploatören i samband med detaljplaneläggning.
Syftet är att förtydliga detaljplanen och säkerställa vem som ansvarar för genomförandet av de olika
delarna av exploateringen. Exploateringsavtalet reglerar även överlåtelser av mark som behövs för att
tillgodose behovet av allmänna platser samt utbyggnad och finansiering av anläggandet av gator, vägar
och andra allmänna platser samt anläggningar för vattenförsörjning, avlopp och dagvatten som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.
För detaljplaner där kommunen är huvudman för allmän plats tecknas normalt alltid exploateringsavtal.
Detaljplaner med enbart enskilt huvudmannaskap kan genomföras utan exploateringsavtal om kommunen bedömer att det är lämpligt.
Vid ändring av bestämmelser i en befintlig detaljplan som innebär begränsade kommunala åtaganden
för allmän plats eller allmänna VA-anläggningar krävs inte alltid att ett exploateringsavtal tecknas. Åtgärden kan då hanteras genom planuppdrag och planavtal om kommunen bedömer att det är lämpligt.
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Medfinansieringsersättning
Exploateringsavtal om medfinansieringsersättning kan tecknas under förutsättning att den väg eller järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som berörs kan antas öka i
värde. Det krävs vidare att den aktuella vägen eller järnvägen har staten eller landstinget som huvudman.
7.2.2 Inom vilka geografiskt avgränsade områden avser kommunen att ingå exploateringsavtal
Kommunen avser ingå exploateringsavtal inom alla kommundelar och i varje geografiskt område när
det krävs för att säkerställa genomförandet av en detaljplan. Det kan gälla geografiskt avgränsade områden med såväl enskilt eller kommunalt huvudmannaskap, inom eller utanför verksamhetsområden för
kommunalt VA, samt områden inom eller utanför tätorter.
Medfinansieringsersättning
Kommunen avser ingå exploateringsavtal om medfinansieringsersättning avseende följande projekt:
•
•

Xxx (kartbilaga nr 0)
Alt. för närvarande finns inga aktuella projekt

7.3. Övergripande principer för åtgärder och kostnader som regleras i
exploateringsavtal
7.3.1

Principer för ansvarsfördelning

Kommunalt huvudmannaskap
Om kommunen är huvudman ansvarar kommunen för utbyggnaden samt drift och underhåll av allmän
plats och allmän VA-anläggning. Kommunen kan i exploateringsavtalet ge exploatören i uppdrag att
vidta åtgärder för utbyggnad av allmän plats eller andra åtgärder om det bedöms lämpligt för ett ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Enskilt huvudmannaskap
När kommunen inte är huvudman så är det enskilt huvudmannaskap. Det innebär att fastighetsägare i
området är gemensamt ansvariga för utbyggnad samt drift och underhåll. För de allmänna platser och
anläggningar där det är enskilt huvudmannaskap inrättas gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen vid en lantmäteriförrättning. I anläggningslagen finns bl.a. bestämmelser om anläggande
och underhåll av vägar och andra allmänna platser och anläggningar som har enskilt huvudmannaskap.
Exploatören ansvarar för att vidta och finansiera nödvändiga åtgärder för inrättande av gemensamhetsanläggning inklusive lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningen innehåller bl.a. beslut om vilka fastigheter som deltar i anläggningen samt andelstal för utförande samt drift och underhåll.
7.3.2 Vilka åtgärder och kostnader avser kommunen att få täckning för
Kommunens kostnader för genomförande av en detaljplan, utbyggnad av allmänna platser och allmänna VA-anläggningar inom detaljplaneområdet samt nödvändiga åtgärder utanför planområdet för
att kunna genomföra detaljplanen ska betalas av exploatören. Kommunens krav på utformning och
standard på gator, vägar och annan allmän platsmark beskrivs i detaljplanen och/eller exploateringsavtalet. I kommunens kostnader ingår exempelvis kostnader för iordningställande av allmänna platser,
kostnad för markförvärv/marklösen, förprojektering, projektering, anläggande, sanering, arkeologisk ut-
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grävning, konstnärlig utsmyckning, byggherrekostnader, administration och övriga genomförandekostnader. Inom verksamhetsområde för allmän VA-anläggning tas kostnaderna normalt ut enligt vid varje
tid gällande taxa då förbindelsepunkt upprättats av kommunen.
Exploateringsersättning
I samband med etappvis utbyggnad inom ett och samma detaljplaneprogram ska exploatören genom
exploateringsersättning bidra ekonomiskt. Exploateringsersättning kan gälla både genomförda och
framtida allmänna platser och anläggningar som anges i ett detaljplaneprogram eller motsvarande,
såsom fördjupad översiktsplan, strukturplan eller liknande som föregår detaljplanen.
Medfinansieringsersättning
Då kommunen bidrar till kostnader av offentlig investering i transportinfrastruktur kan del av kommunens
kostnader täckas av medfinansieringsersättning.
7.3.3 Principer för kostnadsfördelning
Exploatören ska bekosta åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras på ett
ändamålsenligt sätt. I enlighet med PBL:s bestämmelser om vad som får regleras i ett exploateringsavtal kommer kostnaderna för utbyggnad av allmän plats, allmänna VA-anläggningar, medfinansieringsersättning och andra åtgärder fördelas skäligt och rättvist mellan kommunen och exploatörer, och emellan de olika exploatörerna. Principerna för kostnadsfördelning följer huvudsakligen vad som föreskrivs i
gatukostnadsbestämmelserna i PBL.
7.3.4 Marköverlåtelse och ersättning
Mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas till allmän plats eller kommunens behov
av kvartersmark för samhällsservice, t.ex. skola, förskola, pumpstation osv, överlåts av exploatören till
kommunen. Ersättning utgår i enlighet med expropriationslagens ersättningsbestämmelser.
Mark som kommunen överlåter till exploatören sker till marknadsvärde i enlighet med kommunens skyldigheter enligt kommunallagen och EU:s statsstödsregler.
7.3.5 Andra kostnader och ersättningar som exploatören normalt ansvarar för
Exploatören bekostar nödvändiga utredningar och markundersökningar som inte ingår i plankostnaden
men som är nödvändiga för genomförande av detaljplanen eller som underlag till exploateringsavtalet.
Exploatören ansvarar för och bekostar alla åtgärder som krävs för utbyggnad på kvartersmark, såsom
exempelvis att utföra markförstärkning, iordningställa parkering, vidta bullerdämpande åtgärder med
mera. Exploatören ansvarar även för och bekostar alla anläggningar inom kvartersmark, all anslutning
till allmän plats samt återställningsarbeten vid utbyggnad av kvartersmark. Det är även exploatörens
ansvar att se till att dagvattnet från kvartersmarken omhändertas lokalt så långt det är möjligt i enlighet
med kommunens vid varje tidpunkt gällande dagvattenpolicy, eller motsvarande.
Exploatören ansvarar för och bekostar även övriga åtgärder som krävs för att kunna genomföra exploateringen som exempelvis marksanering, arkeologiska utredningar, flytt av befintliga ledningar med
mera.
Det åligger exploatören att ta reda på, ansöka om och bekosta alla nödvändiga tillstånd som behövs för
att exploatören ska kunna genomföra utbyggnad i enlighet med detaljplan, däribland bygglov och
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marklov. Exploatören bekostar samtliga avgifter som tillkommer för exploateringen på kvartersmark,
exempelvis för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele.
Exploatören bekostar de lantmäteriförrättningar som krävs. Kommunen kan, om det bedöms lämpligt,
ansvara för att ansöka om lantmäteriförrättning.
7.3.6 Säkerhet och vite
Som säkerhet för exploatörens åtaganden i enlighet med exploateringsavtalet ska exploatören ställa
säkerhet i form av inbetalning i förskott, bankgaranti, moderbolagsborgen eller annan säkerhet som
kommunen bedömer som godtagbar. Säkerhetens storlek ska motsvara exploatörens finansiella åtagande enligt exploateringsavtalet.
Vid behov kan även vite ingå i exploateringsavtal för att säkerställa villkor för exploatörens åtaganden.

7.4. Handläggning av exploateringsavtal
På vilket sätt avser kommunen att tidsmässigt och formellt bereda frågan om exploateringsavtal
När ett planarbete ska påbörjas avseende exploatering av mark som inte ägs av kommunen är det
kommunen som bedömer om ett exploateringsavtal ska tecknas. Förhandling och framtagande av exploateringsavtal löper parallellt med planläggningen. Exploateringsavtalets huvudsakliga principer ska
framgå av planbeskrivningen till samrådet. Exploateringsavtal ska vara tecknat mellan kommunen och
exploatören innan kommunen fattar beslut om att anta detaljplanen.
7.4.1

Kommunstyrelsen ansvarar för exploateringsavtalet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen handlägger exploateringsavtalet samt detaljplanen och
planavtalet.
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-06-04

Tillväxtutskottet

TU §55/19

14 (17)

Dnr: KS 2019/180

Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
1. Anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun.
2. I samband med att riktlinje för markanvisning och
exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS
§83 2015)
3. Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschef att påbörja
arbetet med värdering av kommunens mark.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun beställde av konsult riktlinjer för
markanvisning och exploateringsavtal under 2018. Underlag har
nu inkommit från konsult för antagande i kommunstyrelsen.
Framtagandet av underlagen kommer underlätta dialogen med
externa aktörer gällande exploateringsförfrågningar. Privata
byggherrar varit inbjudna i processen kring riktlinjernas
utformning.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
1. anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår tillväxtutskottet föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att i samband
med att riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal antas
så upphör tidigare riktlinje för markanvisning (KS §84 2015)
och exploateringsavtal (KS §83 2015)
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår tillväxtutskottet uppdra till
förvaltningschef att påbörja arbetet med värdering av
kommunens mark.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-06-04

Tillväxtutskottet

Beslutsgång
Ordförande Jonas Kleber (C) frågar om tillväxtutskottet kan
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget
godkänns.
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Jonas
Kleber (C) tilläggsförslag om att i samband med att riktlinje för
markanvisning och exploateringsavtal antas så upphör tidigare
riktlinje för markanvisning (KS §84 2015) och
exploateringsavtal (KS §83 2015) och finner att förslaget
godkänns.
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Jonas
Kleber (C) tilläggsförslag om att uppdra till förvaltningschef att
påbörja arbetet med värdering av kommunens mark.
_____
För åtgärd:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Tillväxtförvaltningen
Mark- och exploateringsingenjör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-10

Tillväxtutskottet

TU §72/19

Dnr: KS 2019/180

Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen och skickar ärendet
vidare för beslut i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun beställde av konsult riktlinjer för
markanvisning och exploateringsavtal under 2018. Underlag har
nu inkommit från konsult för antagande i kommunstyrelsen.
Framtagandet av underlagen kommer underlätta dialogen med
externa aktörer gällande exploateringsförfrågningar. Privata
byggherrar varit inbjudna i processen kring riktlinjernas
utformning.
Tillväxtutskottet beslutade den 4 juni 2019 (TU §55/19) att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1. Anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun.
2. I samband med att riktlinje för markanvisning och
exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS
§83 2015)
3. Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschef att påbörja
arbetet med värdering av kommunens mark.
Mark- och exploateringsingenjör redogör för arbetet med
värdering av kommunens mark vid tillväxtutskottets
sammanträde den 10 september 2019.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet
tackar för informationen och skickar ärendet vidare för beslut i
kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §154/19

15 (47)

Dnr: KS 2019/180

Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige


Anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun.



I samband med att riktlinje för markanvisning och
exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS
§83 2015)

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun beställde av konsult riktlinjer för
markanvisning och exploateringsavtal under 2018. Underlag har
nu inkommit från konsult för antagande i kommunstyrelsen.
Framtagandet av underlagen kommer underlätta dialogen med
externa aktörer gällande exploateringsförfrågningar. Privata
byggherrar varit inbjudna i processen kring riktlinjernas
utformning.
Tillväxtutskottet beslutade den 4 juni 2019 (TU §55/19) att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige





Anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun.
I samband med att riktlinje för markanvisning och
exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS
§83 2015)
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschef att påbörja
arbetet med värdering av kommunens mark.

Mark- och exploateringsingenjör redogör för arbetet med
värdering av kommunens mark vid tillväxtutskottets
sammanträde den 10 september 2019.
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen



Anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun.



I samband med att riktlinje för markanvisning och
exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS
§83 2015)
_____

För kännedom
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-10

Tillväxtutskottet

TU §72/19

Dnr: KS 2019/180

Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal
Beslut
Tillväxtutskottet tackar för informationen och skickar ärendet
vidare för beslut i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun beställde av konsult riktlinjer för
markanvisning och exploateringsavtal under 2018. Underlag har
nu inkommit från konsult för antagande i kommunstyrelsen.
Framtagandet av underlagen kommer underlätta dialogen med
externa aktörer gällande exploateringsförfrågningar. Privata
byggherrar varit inbjudna i processen kring riktlinjernas
utformning.
Tillväxtutskottet beslutade den 4 juni 2019 (TU §55/19) att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1. Anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun.
2. I samband med att riktlinje för markanvisning och
exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS
§83 2015)
3. Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschef att påbörja
arbetet med värdering av kommunens mark.
Mark- och exploateringsingenjör redogör för arbetet med
värdering av kommunens mark vid tillväxtutskottets
sammanträde den 10 september 2019.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet
tackar för informationen och skickar ärendet vidare för beslut i
kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-06-04

Tillväxtutskottet

TU §55/19

14 (17)

Dnr: KS 2019/180

Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
1. Anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun.
2. I samband med att riktlinje för markanvisning och
exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS
§83 2015)
3. Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschef att påbörja
arbetet med värdering av kommunens mark.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun beställde av konsult riktlinjer för
markanvisning och exploateringsavtal under 2018. Underlag har
nu inkommit från konsult för antagande i kommunstyrelsen.
Framtagandet av underlagen kommer underlätta dialogen med
externa aktörer gällande exploateringsförfrågningar. Privata
byggherrar varit inbjudna i processen kring riktlinjernas
utformning.
Förvaltningens förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
1. anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår tillväxtutskottet föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att i samband
med att riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal antas
så upphör tidigare riktlinje för markanvisning (KS §84 2015)
och exploateringsavtal (KS §83 2015)
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår tillväxtutskottet uppdra till
förvaltningschef att påbörja arbetet med värdering av
kommunens mark.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-06-04

Tillväxtutskottet

Beslutsgång
Ordförande Jonas Kleber (C) frågar om tillväxtutskottet kan
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget
godkänns.
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Jonas
Kleber (C) tilläggsförslag om att i samband med att riktlinje för
markanvisning och exploateringsavtal antas så upphör tidigare
riktlinje för markanvisning (KS §84 2015) och
exploateringsavtal (KS §83 2015) och finner att förslaget
godkänns.
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Jonas
Kleber (C) tilläggsförslag om att uppdra till förvaltningschef att
påbörja arbetet med värdering av kommunens mark.
_____
För åtgärd:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Tillväxtförvaltningen
Mark- och exploateringsingenjör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-06-25

1 (1)
KS 2019/204

Kanslienheten
Ellinor Halldan
0581-810 31
ellinor.halldan@lindesberg.se

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Reviderad taxebilaga 1 och 2 till taxa enligt miljöbalken samt ny
taxa enligt strålskyddslagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bilaga 1 och 2 till taxa
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt taxa enligt strålskyddslagen.
Taxorna ska gälla från och med 2020-01-01
Ärendebeskrivning
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken beslutades av
kommunfullmäktige 2018. Då antogs en ny timtaxa men tillhörande bilagor
reviderades inte vid det tillfället. Taxebilagorna antogs 2008 och med viss
revidering 2013. Sedan dess har lagstiftningen ändrats, vilket medför att
prövningsnivåer och koder är förändrade. Med anledning av detta bör taxan
ändras.
En ny strålskyddslag antogs 2018. En förändring är bland annat att
kommunen är skyldig att utöva tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder och
lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Ellinor Halldan
Handläggare

För kännedom:
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Bilagor:
KS 2019/204–1 Samhällsbyggnadsnämnden §130 Beslut om reviderad
taxebilaga 1 och 2 till taxa enligt miljöbalken samt ny taxa enligt
strålskyddslagen.
Taxebilaga 1
Taxebilaga 2
Taxa enligt strålskyddslagen

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §152/19

12 (47)

Dnr: KS 2019/204

Reviderad taxebilaga 1 och 2 till taxa enligt
miljöbalken samt ny taxa enligt strålskyddslagen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bilaga 1
och 2 till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt
taxa enligt strålskyddslagen. Taxorna ska gälla från och med
2020-01-01
Ärendebeskrivning
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
beslutades av kommunfullmäktige 2018. Då antogs en ny
timtaxa men tillhörande bilagor reviderades inte vid det
tillfället. Taxebilagorna antogs 2008 och med viss revidering
2013. Sedan dess har lagstiftningen ändrats, vilket medför att
prövningsnivåer och koder är förändrade. Med anledning av
detta bör taxan ändras.
En ny strålskyddslag antogs 2018. En förändring är bland annat
att kommunen är skyldig att utöva tillsyn i fråga om radonhalten
i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom
kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bilaga 1
och 2 till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt
taxa enligt strålskyddslagen. Taxorna ska gälla från och med
2020-01-01
_____
För kännedom:
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Taxebilaga 1
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt
övrig tillsyn
I bilagan anges den tid i timmar som respektive ärende debiteras som fast avgift. Den fasta avgiften
multipliceras med timtaxan för aktuellt år. För vissa typer av ärenden och för tillsyn i övrigt debiteras
handläggningen per timme. Timtaxan anges i § 6 i taxan.
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN

AVGIFT

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs

Timavgift i de fall
tillsynen inte ingår
i den årliga tillsynsavgiften enligt
taxebilaga 2

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN

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

timavgift

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

timavgift

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

timavgift

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

timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten för 1-15
personekvivalenter

3h
6h

3. Inrättande av vattentoalett med sluten tank och anmälan om inrättande av

6h

4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning
5. Inrättande av gemensam avloppsanordning med vattentoalett för 16-200

3h
8-16 h

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit

2

avloppsanordning för BDT till samma byggnad vid samma tillfälle.

personekvivalenter

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för 1-15
personekvivalenter

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
3. Inrättande av gemensam avloppsanordning utan vattentoalett för 16-200
personekvivalenter enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

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

4h
timavgift
8-16 h
1h

Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i
taxebilaga 2.
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2
timavgift

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för
människors hälsa

2

timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan
orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats
för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller,
akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg

1h

1 h/upplagsplats

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som
innebär kirurgiska ingrepp som görs i estetiskt syfte och injektioner
som ges is samma syfte
Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård och akupunktur
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor

4h
2h

1-2 bassänger

3h

Över 3 bassänger

4h

3. Skol- och fritidsverksamhet
Skola med mer än 400 elever
Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever
Skola med högst 100 elever
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
förskoleklass med fler än 6 avdelningar
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
förskoleklass med 3-6 avdelningar
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
förskoleklass med 1-2 avdelningar

5h
4h
3h
5
4
3

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

timavgift
timavgift

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN

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

timavgift

Anmälan
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av
underrättelse från verksamhetsutövare.
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en
föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad
eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Handläggning enligt 10 kap 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse
från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att
allvarlig miljöskada uppstår

timavgift
timavgift

timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken
VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN

timavgift

Tillsyn
Handläggning och tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP.
MILJÖBALKEN

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

timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2015:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel
Prövning av ansökan enligt 2 kap 40 § förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel

timavgift
timavgift

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

timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP.
MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa
avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken
Prövning av ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om
avfallshantering

2h
2h

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

timavgift
Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timavgift

Taxa enligt strålskyddslagen (2018:396)
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.

1§
Avgift enligt denna taxa ska betalas för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens
tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen.
2§
Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje påbörjad halvtimme
handläggningstid. Därmed avses att den sammanlagda handläggningstiden avrundas till
närmast högre halvtimme. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje
tjänsteman vid myndigheten har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd
med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor, provtagning och kontroller,
handläggning i övrigt samt föredragning och beslut. För inspektioner, mätningar och andra
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19 och 07, lördagar, söndagar och helgdagar
tas avgift ut med dubbel ordinarie timtaxa.
Avgift tas inte ut för handläggning av överklagande av nämndens eller en överinstans beslut.
3§
Utöver timavgiften i 2 § ska nämnden ersättas för de faktiska kostnaderna för provtagning och
analys av prover till följd av tillsynen samt för sådana kontrollköp vid kosmetiskt solarium
som tillsynsmyndigheten får göra enligt 10 kap. 5 § strålskyddslagen.
4§
Avgiftsskyldig är den som
a) bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som
omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt, och
b) är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som
omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon.
5§
Timtaxa för nämndens handläggning enligt denna taxa är densamma som gällande timtaxa för
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamhet enligt miljöbalken.
6§
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller
övriga omständigheter, får miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift
enligt denna taxa.

7§
Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.
Betalning av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i särskild faktura.
8§
Bestämmelser om överklagande av nämndens 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.

_______________
Denna taxa träder i kraft 2020-01-01

Taxebilaga 2
Fasta tillsynsavgifter för miljöfarliga verksamheter och
hälsoskyddsverksamheter
Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående tabell den tid i timmar per år som utgör grunden för den fasta
årliga tillsynsavgiften för respektive klassningskodade verksamheter. För beräkning av årsavgiften
multipliceras Tidsfaktor (TF) med timtaxan för aktuellt år. Timtaxan anges i 6 § i taxan.
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod
TF= Tidsfaktor
PN= Prövningsnivå
A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt
Enligt 18 a § ska verksamheter som, i taxebilaga 2, har en kod med beteckningen –i och som i och med
detta omfattas av bestämmelserna i Industriutsläppsförordningen (2013:250) en tilläggsavgift ut om 5
timmar per kod från och med året efter att slutsatser om bästa tillgängliga teknik har offentliggjorts för
verksamheten i enlighet med 2 kap 1§ Industrutsläppsförordningen.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning
JORDBRUK

2 kap 1 §

1.10-i

6

B

2 kap 2 §

1.11

6

B

Djurhållning
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.
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.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
2 kap 3 §

1.20

PN Beskrivning
C

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

2 kap 4 §

1.20-1
1.20-2

3
3

1.30

T

C

3 kap 1 §

5.10

6

B

3 kap 2 §

5.20

6

C

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
Uppodling av annan mark än jordbruksmark
för jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
produktion av foder, livsmedel eller annan
liknande jordbruksproduktion.
Odling
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV
FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40
ton foder förbrukas per kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5
ton foder förbrukas per kalenderår, om inte
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

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

4 kap 1 §

10.10

12

B

4 kap 2 §

10.11

15

B

4 kap 3 §

10.20

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

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.

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

15
15
15
12
10
15

10.20-7

12

10.20-8

12

10.20-9

15

10.20-10

10

4 kap 4 §

10.30

T

C

-

10.3001

T

U

4 kap 6 §

10.50

T

C

- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10
000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

4 kap 7 §

10.60

6

C

på samma plats under en längre tid än trettio
kalenderdagar under en tolvmånaders-period.
Anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.

4 kap 10 §

11.30

8

C

Råpetroleum, naturgas och kol
Industriell tillverkning av briketter av kol eller
brunkol.

4 kap 17 §

13.70

8

C

Annan utvinningsindustri
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8
eller 9 §.
LIVSMEDEL OCH FODER

5 kap 1 §

15.10-i

B

15.10-i1
15.10-i2

70
35

5 kap 2 §

15.20

25

B

5 kap 3 §

15.30

8

C

5 kap 4 §

15.40-i

70

B

5 kap 5 §

15.45

40

B

5 kap 6 §

15.50

5 kap 7 §

C

15.50-1

30

15.50-2

16

15.80

Slakterier
Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt
av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton
slaktvikt per kalenderår
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt
per kalenderår.
Slakteri med en produktion baserad på mer än
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per
kalenderår
Slakteri med en produktion baserad på mer än 50
ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår
Livsmedel av animaliska råvaror
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.
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.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men
högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast
innebär paketering.
-Beredning och behandling med en produktion av
mer än 500 ton men högst 2000 ton per
kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion av
mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår.
Rökeri

C

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

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

15.80-1

10

15.80-2

6

5 kap 8 §

15.90-i

60

B

5 kap 9 §

15.95

40

B

5 kap 10 §

15.101

20

C

5 kap 11 §

15.125

5 kap 12 §

- 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.

C

15.125-1
15.125-2

30
12

15.131-i

50

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

B

Livsmedel av kombinerade råvaror
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

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

5 kap 13 §

15.141

30

B

5 kap 14 §

15.151

10

C

5 kap 15 §

15.170-i

50

B

5 kap 16 §

15.180

5 kap 17 §

C

15.180-1
15.180-2

25
20

15.180-3

15

15.185-i

50

1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår
till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton
per kalenderår, eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår
till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger
animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet
250 multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5
med talet för det animaliska materialets viktprocent
av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
innebär endast paketering.
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.
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.
Mjölkprodukter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
mer än 200 ton per dygn som
kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
mer än 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.

B

Oljor och fetter
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

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

5 kap 18 §

15.190

30

B

5 kap 19 §

15.200

10

C

5 kap 20 §

15.210

30

B

5 kap 21 §

15.220

8

C

5 kap 22 §

15.230

70

B

5 kap 23 §

15.240

15.240-1

C

30

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

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

15.240-2

20

15.240-3

12

5 kap 24 §

15.250

50

B

5 kap 25 §

15.260

50

C

5 kap 27 §

15.280

C

15.280-5

25

15.280-6

12

5 kap 28 §

15.310

4

5 kap 30 §

15.340

5 kap 32 §

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

25

15.340-2

12

15.360

12

Kafferostning
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.

C

C

15.340-1

Malt, maltdrycker och läskedrycker
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 §.
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 §.

Paketering av livsmedel
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
Anläggning för framställning av foder med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 500 ton men
högst 18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär
paketering.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton
produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter
per kalenderår.

C

Foder av vegetabiliska råvaror
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

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

6 kap 3 §

17.30

12

C

7 kap 2 §

18.20

20

B

7 kap 3 §

18.30

10

C

TEXTILVAROR
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 §.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
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 §.
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 §.
TRÄVAROR

8 kap 1 §

20.05-i

50

B

8 kap 2 §

20.10

20

C

8 kap 4 §

20.30

C

20.30-1

30

20.30-2

20

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
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.
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
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000

kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000
kubikmeter per kalenderår.
Träbaserade bränslen och bränslen av
jordbruksprodukter

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
8 kap 5 §

8 kap 9§

20.40

PN Beskrivning
C

20.40-1

25

20.40-2

20

20.40-3

10

20.40-4

25

20.40-5

20

20.40-6

10

20.40-7

12

20.80

- 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.
C

20.80-1

20

20.80-2

12

20.80-3

8

20.80-4

20

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.

Lagring av timmer
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan
vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt
8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är
tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000
kubikmeter på land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter på land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan
vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter i vatten.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

20.80-5

12

8 kap 10 §

20.90

8

C

9 kap 3 §

21.40

45

B

10 kap 1 §

22.10

25

C

10 kap 2 §
10 kap 3 §

22.20
22.30

8
22

C
B

10 kap 4 §

22.40

8

C

- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000
kubikmeter i vatten.
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.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
Anläggning för framställning i industriell skala av
högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton per
kalenderår av papper, papp eller kartong.
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
Rulloffsettryckeri där tryckning sker med
heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3
eller 4 §.
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår.
Anläggning
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 §.
KEMISKA PRODUKTER
Annan kemisk tillverkning

12 kap 44 §

24.44

25

C

12 kap 45 §

24.45

40

B

Anläggning för att genom kemiska eller biologiska
reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller
oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur
biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår,
om det i verksamheten inte används eller tillverkas
någon kemisk produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

12 kap 46 §

24.46

30

PN Beskrivning

C

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”,
”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras
i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1”, ”frätande på huden
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”,
”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen
uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om
tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per
kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter
genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19
kap.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter
per kalenderår, om tillverkningen sker genom
destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
24.46-1

30

24.46-2

20

24.46-3

25

24.46-4

15

12 kap 47 §

24.47

25

13 kap 2 §

25.11

13 kap 3 §

PN Beskrivning

C

C

25.11-1

35

25.11-2

20

25.11-3

16

25.11-4

10

25.20

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter
per kalenderår genom destillation, eller tillverkning
av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt
tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
GUMMI OCH PLASTVAROR
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.

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

25.20-1

30

25.20-2

35

- 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

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
25.20-3

25

13 kap 4 §

25.30

8

13 kap 6 §

25.50

PN Beskrivning

C

C

25.50-1
25.50-2

15
10

25.50-3

8

25.50-4

30

25.50-5

20

25.50-6

12

25.50-7

10

25.50-8

8

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.
Anläggning för att genom ytterligare
polymerisation tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton
plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3 §.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom
endast mekanisk montering eller mekanisk
bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19
kap. 3 eller 4 §.
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per
kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
MINERALISKA PRODUKTER

14 kap 4 §

26.30

12

C

14 kap 5 §

26.40

20

C

Glas, glasvaror och keramiska produkter
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 §.
Anläggning för tillverkning av glasfiber.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

14 kap 8 §

26.60

30

C

14 kap 12 §

26.100

20

C

14 kap 13 §

26.110

10

C

14 kap 14 §

26.120

25

C

14 kap 17 §

26.150

T

C

14 kap 18 §

26.160

10

C

15 kap 7 §

27.32

15 kap 8 §

15 kap 9 §

B

27.32-1

70

27.32-2
27.40-i

45

27.40-i1

50

27.40-i2

45

27.40-i3

30

27.40-i4

20

B

27.50

27.50-1

B

25

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton
keramiska produkter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk,
krita eller kalkprodukter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
varor av gips per kalenderår.
Andra mineraliska produkter
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.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt
STÅL OCH METALL
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.
Anläggning för att gjuta järn eller stål, om
produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än
5 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller
stål per kalenderår där form- eller gjutsand
används.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där inte form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller
stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand
används.
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.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
27.50-2

20

27.50-3

15

27.50-4

15

15 kap 10 §

27.60

6

15 kap 17 §

27.130

15 kap 18 §

PN Beskrivning

C

B

27.130-1
27.130-2

100
60

27.130-3

45

27.130-4

35

27.130-5

25

27.130-6
27.140

20
10

C

- 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.
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 §.
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.
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 §.

METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
16 kap 1 §

28.10-i

B

28.10-i1

55

28.10-i2

45

28.10-i3

25

28.10-i4

20

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym av
mer än 30 kubikmeter.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
16 kap 2 §

16 kap 4 §

28.20

PN Beskrivning
B

28.20-1

50

28.20-2

30

28.20-3

20

28.20-4

15

28.30

B

28.30-1

50

28.30-2

30

28.30-3

25

28.30-4

20

16 kap 5 §

28.40

10

16 kap 6 §

28.50

C

B

28.50-1

50

28.50-2

30

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av
mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter,
och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter men högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om
verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller
stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall
som sker med vakuummetod.
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
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 §.
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.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

28.50-3

20

28.50-4

15

28.50-5

30

28.50-6

25

28.50-7

20

28.50-8

15

16 kap 7 §

28.71

6

C

16 kap 8 §

28.80

30

B

16 kap 9 §

28.90

20

C

16 kap 10 §

28.95

C

28.95-1

14

28.95-2

10

17 kap 3 §

31.30

12

C

17 kap 6 §

31.60

20

C

- 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.
Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.
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 §.
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 §.
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.

ELEKTRISKA ARTIKLAR
Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor
som innehåller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller
elektrisk kabel.

METALLBEARBETNING

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

18 kap 1 §

34.10

20

C

18 kap 2 §

34.20

10

C

18 kap 3 §

34.30

B

34.30-4

50

34.30-5

100

34.30-6

75

34.30-7

35

18 kap 4 §

34.40

30

C

18 kap 5 §

34.50

10

C

18 kap 7 §

34.70

34.70-1
34.70-2

B

70
55

Motorer, turbiner och reaktorer
Anläggning för tillverkning av fler än 100
fordonsmotorer per kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Motorfordon
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 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.
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 §.
Järnvägsutrustning och flygplan
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning
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.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
18 kap 8 §

18 kap 10 §

34.80

PN Beskrivning
C

34.80-1

25

34.80-2

12

34.80-3

8

35.20

10

- 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.
Skeppsvarv
C

19 kap 1 §

19 kap 2 §

39.10-i

19 kap 3 §

39.15

39.15-1

75

B

B

65

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 tillståndseller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
eller 10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.

Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL
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.
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.
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

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

19 kap 4 §

19 kap 5 §

PN Beskrivning

39.15-2

50

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

39.15-3

40

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

39.15-6

65

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

39.15-7

40

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim
eller andra beläggningspreparat.
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 §.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår med mer än 500 kilogram i
lackering av vägfordon till följd av reparation,
underhåll eller dekoration som sker utanför
tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.

39.30

C

39.30-1

10

39.30-2

3

39.35

10

C
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20 kap 1 §

39.50

C

39.50-1

10

39.50-2

15

39.50-3

10

39.60

PN Beskrivning

B

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska
lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4
§.
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska
produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per
kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per
kalenderår och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”,
”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras
i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning
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.

20 kap 2 §

39.60-1

60

- 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.

39.60-2

40

- 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.

39.60-3

20

39.70

12

- 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.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska
produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer
än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
anläggningen avser verksamhet för
energiproduktion eller kemisk industri och har
kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och
samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har
meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,

C
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20 kap 3 §

39.80

6

B

20 kap 4 §

39.90

6

C

21 kap 1 §

21 kap 2 §

40.01

45

B

21 kap 3 §

40.02

20

C

”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i
faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid
ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol,
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN,
EL, VÄRME OCH KYLA
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och
avfallsförordningen (2011:927).
Anaerob biologisk behandling
Anläggning som genom anaerob biologisk
behandling av stallgödsel, grödor eller annat
biologiskt material producerar mer än 3 000
megawattimmar biogas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är
avfall och även om det material som inte är
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt
avfall per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
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.
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21 kap 4 §

40.05-i

35

B

21 kap 5 §

40.15

20

B

21 kap 6 §

40.20

20

C

21 kap 9 §

40.50-i

B

40.50-i1

65

40.50-i2

40

21 kap 10 §

40.51

35

21 kap 11 §

40.60

21 kap 12 §

B
C

40.60-1

10

40.60-2

6

40.60-3

10

40.70

30

C

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 §.
Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen
Anläggning för förgasning eller förvätskning av
andra bränslen än kol där anläggningen har en
kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd
bränsleeffekt eller mer.
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 §.
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.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt
men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100
megawatt men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50
megawatt men högst 100 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt
men mindre än 50 megawatt.
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.
Gasturbinanläggning med en total installerad
tillförd effekt av högst 20 megawatt.
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21 kap 13 §

40.90

15

B

21 kap 14 §

40.95

15

B

21 kap 15 §

40.100

4

C

21 kap 16 §

40.110

15

C

21 kap 17 §

40.120

6

C

23 kap 1 §

50.10

6

C

Vindkraft
Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med ett
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten
påbörjas efter att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 120 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett
inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står
tillsammans med så många andra sådana
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt
består av minst sju vindkraftverk, om
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten
eller verksamheterna med de andra
vindkraftverken påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 §.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter det att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
Värme- och kylanläggningar
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller
tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde,
grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller
tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel
genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark,
vattenområde eller i grundvatten för en tillförd
energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
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50.1001

23 kap 2 §

50.20

2

PN Beskrivning

U

C

50.20-1

10

50.20-2

8

50.20-3

4

50.20-4

6

-

50.2001

2

U

-

50.2002

2

U

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
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.
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.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1
000 kubikmeter flytande motorbränsle för
försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1
miljon normalkubikmeter gas avsett som
motorbränsle för försäljning.
HAMNAR OCH FLYGPLATSER

24 kap 5 §

63.50

25 kap 1 §

73.10

26 kap 1 §

74.10

6

20

C

C

B

Flygplatser
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
LABORATORIER
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.
TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller
fat som i annan verksamhet än den egna används
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för förvaring eller transport av kemiska produkter
och där någon kemisk produkt,
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”,
”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”,
”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för
huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”.

74.10-1

25

74.10-2

15

26 kap 2 §

74.20

12

C

27 kap 1 §

85.10

20

C

27 kap 2 §

85.20

12

C

28 kap 1 §

90.10

B

- 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.
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
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar,
om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar
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90.10-1
50
90.10-2
25
90.10-3
28 kap 2 §

90.11

B

90.11-1
90.11-2

80
50

90.11-3

25

28 kap 3 §

90.15-i

80

28 kap 4 §

90.16

-

B

C

90.16-1

15

90.16-2

15

90.2001

4

U

- 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.
Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten från en eller flera sådana
anläggningar som avses i 1 kap. 2 §
industriutsläppsförordningen (2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 200 men högst 2 000
personekvivalenter.
-mottagande av en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 500 personekvivalenter men
högst 2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 200 personekvivalenter men
högst 500 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 100 men högst 200
personekvivalenter.
AVFALL
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.
Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel
detsamma som i avfallsförordningen (2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i
3 a § förordningen (2001:512) om deponering av
avfall.
Med förbränningsanläggning och
samförbränningsanläggning avses i detta kapitel
detsamma som i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall.
Förbränning

29 kap 1 §

29 kap 2 §
29 kap 3 §
29 kap 4 §

29 kap 17 §

emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men
högst 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men
högst 20 000 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2
000 personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

90.230

8

C

Samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning
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

29 kap 18 §

90.271

B

90.271-1

30

90.271-2

15

29 kap 19 §

90.281

6

29 kap 21 §

90.300-i

29 kap 22 §

29 kap 24 §

C

B

90.300-i1

55

90.300-i2

30

90.300-i3

20

90.310

B

90.310-1

40

90.310-2

25

90.310-3

15

90.330-i

60

B

Deponering
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.
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.
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.
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.
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 §.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
29 kap 25 §

90.340

PN Beskrivning
B

90.340-1

40

90.340-2

15

29 kap 26 §

90.341

8

C

29 kap 27 §

90.381

14

B

29 kap 28 §

90.383

14

B

29 kap 29 §

90.391

8

C

29 kap 30 §

90.161

15

B

29 kap 31 §

90.171

C

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.
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.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som
uppkommit i egen verksamhet
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 §.
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 §.
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
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 §
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 §

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

29 kap 32 §

90.171-1

10

90.171-2

8

90.171-3

6

90.241-i

PN Beskrivning
- 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.
Animaliskt avfall
B

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

90.241-i1

30

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.

90.241-i2

12

29 kap 33 §

90.251

12

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

C

B

90.131-1

35

90.131-2

30

90.131-3

25

90.131-4

20

90.131-5

15

29 kap 35 §

90.141

T

C

29 kap 36 §

90.361

30

B

29 kap 37 §

90.370

T

C

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.
Återvinning av icke-farligt avfall för
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken är ringa.
Uppgrävda massor
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
§.
Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda
förorenade massor från den plats där behandlingen
sker, om behandlingen pågår under högst en

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig
enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.

29 kap 39 §

90.375

29 kap 40 §

90.100

29 kap 41 §

29 kap 42 §

20

C

B

90.100-1

60

90.100-2

40

90.110

C

90.110-1

20

90.110-2

15

90.70

B

90.70-1

35

90.70-2

25

29 kap 43 §

90.80

14

C

29 kap 44 §

90.90

6

C

Avvattning
Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden
avfall som behandlas är högst 2 000 ton
Mekanisk bearbetning och sortering
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.
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.
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
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.
Elavfall
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.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
29 kap 45 §

90.119

PN Beskrivning
B

90.119-1

40

90.119-2

20

29 kap 46 §

90.120

6

29 kap 48 §

90.30

C

B

Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt
återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som
inte omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186).
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är
anmälningspliktig enligt 46 § 2.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000
ton per kalenderår.
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.
Lagring som en del av att samla in avfall
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.

90.30-1

35

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

90.30-2

25

-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.

90.30-3

20

29 kap 49 §

90.40

12

29 kap 50 §

90.50

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

C

B

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning
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.

29 kap 51 §

90.50-1

40

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

90.50-2

40

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

90.50-3

30

- 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.

90.50-4

25

- 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.

90.50-5

15

90.60

8

- 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.
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.

C

29 kap 56 §

90.408-i

15

B

29 kap 65 §

90.406-i

50

B

Lagring i avvaktan på återvinning eller
bortskaffande
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.
Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
Återvinna eller både återvinna och bortskaffa ickefarligt avfall, om den tillförda mängden avfall är

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

29 kap 66 §

90.405-i

29 kap 69 §

90.420

40

PN Beskrivning

B

B

90.420-1

60

90.420-2

50

90.420-3

30

90.420-4

20

90.420-5

15

29 kap 70 §

90.430

6

C

30 kap 1 §

92.10

15

B

30 kap 2 §

92.20

92.20-1

C

10

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.
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.
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.
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.
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen
(kaliber större än 20 millimeter) eller för
sprängningar av ammunition, minor eller andra
sprängladdningar.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter)
för mer än 5 000 skott per kalenderår.
- Mer än 100 000 skott per kalenderår.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

92.20-2

8

92.20-3

2

30 kap 3§

92.30

2

C

31 kap 1 §

93.10

10

C

32 kap 1 §

93.20

20

B

- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per
kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per
kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.
TEXTILTVÄTTERIER
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 §.
BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Krematorium.

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
-

200.10-2

5

C

-

200.10-3

4

C

-

200.10-4

4

C

-

200.10-51

4

C

-

200.10-52

3

C

-

200.10-61

3

C

-

200.10-62

2

C

-

200.40-6

2,5

C

-

200.40-7

2

C

-

200.50-21

4

C

-

200.50-22

6

C

-

200.50-23

8

C

-

200.50-24

12

C

-

200.50-25

16

C

Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än
50 elever.
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst
50 elever.
Internationell skola.
Grundskola, grundsärskola, specialskola fler än 400
elever.
Grundskola, grundsärskola, specialskola 400 eller
färre elever.
Förskola, förskoleklass, öppen förskola fler än 5
avdelningar.
Förskola, förskoleklass, öppen förskola 5 eller färre
avdelningar.
Vård och hälsa
Tatuering, piercing eller annan skönhetsbehandling
som innebär påtaglig risk för blodsmitta genom
användning av stickande eller skärande verktyg.
Fotvård, akupunktur eller annan
skönhetsbehandling som innebär måttlig risk för
blodsmitta genom användning av stickande eller
skärande verktyg
Idrott och liknande
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor, 1-2
bassänger.
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor, 3-5
bassänger.
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor, 6-9
bassänger.
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor, 10-15
bassänger.
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor, >15
bassänger.
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Taxebilaga 1
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt
övrig tillsyn
I bilagan anges den tid i timmar som respektive ärende debiteras som fast avgift. Den fasta avgiften
multipliceras med timtaxan för aktuellt år. För vissa typer av ärenden och för tillsyn i övrigt debiteras
handläggningen per timme. Timtaxan anges i § 6 i taxan.
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN

AVGIFT

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs

Timavgift i de fall
tillsynen inte ingår
i den årliga tillsynsavgiften enligt
taxebilaga 2

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN

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

timavgift

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

timavgift

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

timavgift

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

timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten för 1-15
personekvivalenter

3h
6h

3. Inrättande av vattentoalett med sluten tank och anmälan om inrättande av

6h

4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning
5. Inrättande av gemensam avloppsanordning med vattentoalett för 16-200

3h
8-16 h

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit

2

avloppsanordning för BDT till samma byggnad vid samma tillfälle.

personekvivalenter

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för 1-15
personekvivalenter

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
3. Inrättande av gemensam avloppsanordning utan vattentoalett för 16-200
personekvivalenter enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

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

4h
timavgift
8-16 h
1h

Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i
taxebilaga 2.
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2
timavgift

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för
människors hälsa

2

timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan
orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats
för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller,
akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg

1h

1 h/upplagsplats

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som
innebär kirurgiska ingrepp som görs i estetiskt syfte och injektioner
som ges is samma syfte
Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård och akupunktur
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor

4h
2h

1-2 bassänger

3h

Över 3 bassänger

4h

3. Skol- och fritidsverksamhet
Skola med mer än 400 elever
Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever
Skola med högst 100 elever
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
förskoleklass med fler än 6 avdelningar
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
förskoleklass med 3-6 avdelningar
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
förskoleklass med 1-2 avdelningar

5h
4h
3h
5
4
3

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

timavgift
timavgift

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN

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

timavgift

Anmälan
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av
underrättelse från verksamhetsutövare.
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en
föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad
eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Handläggning enligt 10 kap 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse
från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att
allvarlig miljöskada uppstår

timavgift
timavgift

timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken
VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN

timavgift

Tillsyn
Handläggning och tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP.
MILJÖBALKEN

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

timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2015:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel
Prövning av ansökan enligt 2 kap 40 § förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel

timavgift
timavgift

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

timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP.
MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa
avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken
Prövning av ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om
avfallshantering

2h
2h

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

timavgift
Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timavgift

Taxebilaga 2
Fasta tillsynsavgifter för miljöfarliga verksamheter och
hälsoskyddsverksamheter
Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående tabell den tid i timmar per år som utgör grunden för den fasta
årliga tillsynsavgiften för respektive klassningskodade verksamheter. För beräkning av årsavgiften
multipliceras Tidsfaktor (TF) med timtaxan för aktuellt år. Timtaxan anges i 6 § i taxan.
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod
TF= Tidsfaktor
PN= Prövningsnivå
A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt
Enligt 18 a § ska verksamheter som, i taxebilaga 2, har en kod med beteckningen –i och som i och med
detta omfattas av bestämmelserna i Industriutsläppsförordningen (2013:250) en tilläggsavgift ut om 5
timmar per kod från och med året efter att slutsatser om bästa tillgängliga teknik har offentliggjorts för
verksamheten i enlighet med 2 kap 1§ Industrutsläppsförordningen.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning
JORDBRUK

2 kap 1 §

1.10-i

6

B

2 kap 2 §

1.11

6

B

Djurhållning
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.
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.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
2 kap 3 §

1.20

PN Beskrivning
C

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

2 kap 4 §

1.20-1
1.20-2

3
3

1.30

T

C

3 kap 1 §

5.10

6

B

3 kap 2 §

5.20

6

C

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
Uppodling av annan mark än jordbruksmark
för jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
produktion av foder, livsmedel eller annan
liknande jordbruksproduktion.
Odling
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV
FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40
ton foder förbrukas per kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5
ton foder förbrukas per kalenderår, om inte
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

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

4 kap 1 §

10.10

12

B

4 kap 2 §

10.11

15

B

4 kap 3 §

10.20

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

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.

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

15
15
15
12
10
15

10.20-7

12

10.20-8

12

10.20-9

15

10.20-10

10

4 kap 4 §

10.30

T

C

-

10.3001

T

U

4 kap 6 §

10.50

T

C

- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10
000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

4 kap 7 §

10.60

6

C

på samma plats under en längre tid än trettio
kalenderdagar under en tolvmånaders-period.
Anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.

4 kap 10 §

11.30

8

C

Råpetroleum, naturgas och kol
Industriell tillverkning av briketter av kol eller
brunkol.

4 kap 17 §

13.70

8

C

Annan utvinningsindustri
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8
eller 9 §.
LIVSMEDEL OCH FODER

5 kap 1 §

15.10-i

B

15.10-i1
15.10-i2

70
35

5 kap 2 §

15.20

25

B

5 kap 3 §

15.30

8

C

5 kap 4 §

15.40-i

70

B

5 kap 5 §

15.45

40

B

5 kap 6 §

15.50

5 kap 7 §

C

15.50-1

30

15.50-2

16

15.80

Slakterier
Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt
av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton
slaktvikt per kalenderår
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt
per kalenderår.
Slakteri med en produktion baserad på mer än
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per
kalenderår
Slakteri med en produktion baserad på mer än 50
ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår
Livsmedel av animaliska råvaror
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.
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.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men
högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast
innebär paketering.
-Beredning och behandling med en produktion av
mer än 500 ton men högst 2000 ton per
kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion av
mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår.
Rökeri

C

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

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

15.80-1

10

15.80-2

6

5 kap 8 §

15.90-i

60

B

5 kap 9 §

15.95

40

B

5 kap 10 §

15.101

20

C

5 kap 11 §

15.125

5 kap 12 §

- 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.

C

15.125-1
15.125-2

30
12

15.131-i

50

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

B

Livsmedel av kombinerade råvaror
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

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

5 kap 13 §

15.141

30

B

5 kap 14 §

15.151

10

C

5 kap 15 §

15.170-i

50

B

5 kap 16 §

15.180

5 kap 17 §

C

15.180-1
15.180-2

25
20

15.180-3

15

15.185-i

50

1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår
till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton
per kalenderår, eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår
till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger
animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet
250 multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5
med talet för det animaliska materialets viktprocent
av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
innebär endast paketering.
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.
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.
Mjölkprodukter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
mer än 200 ton per dygn som
kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
mer än 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.

B

Oljor och fetter
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

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

5 kap 18 §

15.190

30

B

5 kap 19 §

15.200

10

C

5 kap 20 §

15.210

30

B

5 kap 21 §

15.220

8

C

5 kap 22 §

15.230

70

B

5 kap 23 §

15.240

15.240-1

C

30

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

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

15.240-2

20

15.240-3

12

5 kap 24 §

15.250

50

B

5 kap 25 §

15.260

50

C

5 kap 27 §

15.280

C

15.280-5

25

15.280-6

12

5 kap 28 §

15.310

4

5 kap 30 §

15.340

5 kap 32 §

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

25

15.340-2

12

15.360

12

Kafferostning
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.

C

C

15.340-1

Malt, maltdrycker och läskedrycker
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 §.
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 §.

Paketering av livsmedel
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
Anläggning för framställning av foder med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 500 ton men
högst 18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär
paketering.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton
produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter
per kalenderår.

C

Foder av vegetabiliska råvaror
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

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

6 kap 3 §

17.30

12

C

7 kap 2 §

18.20

20

B

7 kap 3 §

18.30

10

C

TEXTILVAROR
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 §.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
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 §.
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 §.
TRÄVAROR

8 kap 1 §

20.05-i

50

B

8 kap 2 §

20.10

20

C

8 kap 4 §

20.30

C

20.30-1

30

20.30-2

20

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
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.
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
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000

kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000
kubikmeter per kalenderår.
Träbaserade bränslen och bränslen av
jordbruksprodukter

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
8 kap 5 §

8 kap 9§

20.40

PN Beskrivning
C

20.40-1

25

20.40-2

20

20.40-3

10

20.40-4

25

20.40-5

20

20.40-6

10

20.40-7

12

20.80

- 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.
C

20.80-1

20

20.80-2

12

20.80-3

8

20.80-4

20

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.

Lagring av timmer
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan
vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt
8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är
tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000
kubikmeter på land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter på land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan
vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter i vatten.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

20.80-5

12

8 kap 10 §

20.90

8

C

9 kap 3 §

21.40

45

B

10 kap 1 §

22.10

25

C

10 kap 2 §
10 kap 3 §

22.20
22.30

8
22

C
B

10 kap 4 §

22.40

8

C

- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000
kubikmeter i vatten.
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.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
Anläggning för framställning i industriell skala av
högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton per
kalenderår av papper, papp eller kartong.
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
Rulloffsettryckeri där tryckning sker med
heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3
eller 4 §.
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår.
Anläggning
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 §.
KEMISKA PRODUKTER
Annan kemisk tillverkning

12 kap 44 §

24.44

25

C

12 kap 45 §

24.45

40

B

Anläggning för att genom kemiska eller biologiska
reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller
oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur
biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår,
om det i verksamheten inte används eller tillverkas
någon kemisk produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

12 kap 46 §

24.46

30

PN Beskrivning

C

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”,
”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras
i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1”, ”frätande på huden
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”,
”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen
uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om
tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per
kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter
genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19
kap.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter
per kalenderår, om tillverkningen sker genom
destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
24.46-1

30

24.46-2

20

24.46-3

25

24.46-4

15

12 kap 47 §

24.47

25

13 kap 2 §

25.11

13 kap 3 §

PN Beskrivning

C

C

25.11-1

35

25.11-2

20

25.11-3

16

25.11-4

10

25.20

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter
per kalenderår genom destillation, eller tillverkning
av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt
tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per
kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
GUMMI OCH PLASTVAROR
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.

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

25.20-1

30

25.20-2

35

- 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

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
25.20-3

25

13 kap 4 §

25.30

8

13 kap 6 §

25.50

PN Beskrivning

C

C

25.50-1
25.50-2

15
10

25.50-3

8

25.50-4

30

25.50-5

20

25.50-6

12

25.50-7

10

25.50-8

8

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.
Anläggning för att genom ytterligare
polymerisation tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton
plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3 §.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom
endast mekanisk montering eller mekanisk
bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19
kap. 3 eller 4 §.
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per
kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
MINERALISKA PRODUKTER

14 kap 4 §

26.30

12

C

14 kap 5 §

26.40

20

C

Glas, glasvaror och keramiska produkter
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 §.
Anläggning för tillverkning av glasfiber.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

14 kap 8 §

26.60

30

C

14 kap 12 §

26.100

20

C

14 kap 13 §

26.110

10

C

14 kap 14 §

26.120

25

C

14 kap 17 §

26.150

T

C

14 kap 18 §

26.160

10

C

15 kap 7 §

27.32

15 kap 8 §

15 kap 9 §

B

27.32-1

70

27.32-2
27.40-i

45

27.40-i1

50

27.40-i2

45

27.40-i3

30

27.40-i4

20

B

27.50

27.50-1

B

25

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton
keramiska produkter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk,
krita eller kalkprodukter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
varor av gips per kalenderår.
Andra mineraliska produkter
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.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt
STÅL OCH METALL
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.
Anläggning för att gjuta järn eller stål, om
produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än
5 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller
stål per kalenderår där form- eller gjutsand
används.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där inte form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller
stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand
används.
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.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
27.50-2

20

27.50-3

15

27.50-4

15

15 kap 10 §

27.60

6

15 kap 17 §

27.130

15 kap 18 §

PN Beskrivning

C

B

27.130-1
27.130-2

100
60

27.130-3

45

27.130-4

35

27.130-5

25

27.130-6
27.140

20
10

C

- 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.
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 §.
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.
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 §.

METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
16 kap 1 §

28.10-i

B

28.10-i1

55

28.10-i2

45

28.10-i3

25

28.10-i4

20

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym av
mer än 30 kubikmeter.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
16 kap 2 §

16 kap 4 §

28.20

PN Beskrivning
B

28.20-1

50

28.20-2

30

28.20-3

20

28.20-4

15

28.30

B

28.30-1

50

28.30-2

30

28.30-3

25

28.30-4

20

16 kap 5 §

28.40

10

16 kap 6 §

28.50

C

B

28.50-1

50

28.50-2

30

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av
mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter,
och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter men högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om
verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller
stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall
som sker med vakuummetod.
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
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 §.
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.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

28.50-3

20

28.50-4

15

28.50-5

30

28.50-6

25

28.50-7

20

28.50-8

15

16 kap 7 §

28.71

6

C

16 kap 8 §

28.80

30

B

16 kap 9 §

28.90

20

C

16 kap 10 §

28.95

C

28.95-1

14

28.95-2

10

17 kap 3 §

31.30

12

C

17 kap 6 §

31.60

20

C

- 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.
Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.
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 §.
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 §.
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.

ELEKTRISKA ARTIKLAR
Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor
som innehåller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller
elektrisk kabel.

METALLBEARBETNING

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

18 kap 1 §

34.10

20

C

18 kap 2 §

34.20

10

C

18 kap 3 §

34.30

B

34.30-4

50

34.30-5

100

34.30-6

75

34.30-7

35

18 kap 4 §

34.40

30

C

18 kap 5 §

34.50

10

C

18 kap 7 §

34.70

34.70-1
34.70-2

B

70
55

Motorer, turbiner och reaktorer
Anläggning för tillverkning av fler än 100
fordonsmotorer per kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Motorfordon
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 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.
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 §.
Järnvägsutrustning och flygplan
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning
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.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
18 kap 8 §

18 kap 10 §

34.80

PN Beskrivning
C

34.80-1

25

34.80-2

12

34.80-3

8

35.20

10

- 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.
Skeppsvarv
C

19 kap 1 §

19 kap 2 §

39.10-i

19 kap 3 §

39.15

39.15-1

75

B

B

65

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 tillståndseller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
eller 10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.

Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL
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.
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.
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

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

19 kap 4 §

19 kap 5 §

PN Beskrivning

39.15-2

50

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

39.15-3

40

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

39.15-6

65

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

39.15-7

40

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim
eller andra beläggningspreparat.
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 §.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår med mer än 500 kilogram i
lackering av vägfordon till följd av reparation,
underhåll eller dekoration som sker utanför
tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.

39.30

C

39.30-1

10

39.30-2

3

39.35

10

C

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
19 kap 6 §

20 kap 1 §

39.50

C

39.50-1

10

39.50-2

15

39.50-3

10

39.60

PN Beskrivning

B

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska
lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4
§.
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska
produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per
kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per
kalenderår och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”,
”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras
i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning
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.

20 kap 2 §

39.60-1

60

- 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.

39.60-2

40

- 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.

39.60-3

20

39.70

12

- 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.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska
produkter, oljor, petroleumprodukter eller
brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer
än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
anläggningen avser verksamhet för
energiproduktion eller kemisk industri och har
kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och
samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har
meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,

C

Lagrum
VK/ KK TF
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PN Beskrivning

20 kap 3 §

39.80

6

B

20 kap 4 §

39.90

6

C

21 kap 1 §

21 kap 2 §

40.01

45

B

21 kap 3 §

40.02

20

C

”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i
faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”,
”specifik organtoxicitet enstaka exponering
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad
exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid
ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol,
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN,
EL, VÄRME OCH KYLA
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och
avfallsförordningen (2011:927).
Anaerob biologisk behandling
Anläggning som genom anaerob biologisk
behandling av stallgödsel, grödor eller annat
biologiskt material producerar mer än 3 000
megawattimmar biogas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är
avfall och även om det material som inte är
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt
avfall per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
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.
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21 kap 4 §

40.05-i

35

B

21 kap 5 §

40.15

20

B

21 kap 6 §

40.20

20

C

21 kap 9 §

40.50-i

B

40.50-i1

65

40.50-i2

40

21 kap 10 §

40.51

35

21 kap 11 §

40.60

21 kap 12 §

B
C

40.60-1

10

40.60-2

6

40.60-3

10

40.70

30

C

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 §.
Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen
Anläggning för förgasning eller förvätskning av
andra bränslen än kol där anläggningen har en
kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd
bränsleeffekt eller mer.
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 §.
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.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt
men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100
megawatt men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50
megawatt men högst 100 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt
men mindre än 50 megawatt.
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.
Gasturbinanläggning med en total installerad
tillförd effekt av högst 20 megawatt.
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i MPF

PN Beskrivning

21 kap 13 §

40.90

15

B

21 kap 14 §

40.95

15

B

21 kap 15 §

40.100

4

C

21 kap 16 §

40.110

15

C

21 kap 17 §

40.120

6

C

23 kap 1 §

50.10

6

C

Vindkraft
Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med ett
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten
påbörjas efter att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 120 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett
inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står
tillsammans med så många andra sådana
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt
består av minst sju vindkraftverk, om
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten
eller verksamheterna med de andra
vindkraftverken påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 §.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter det att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
Värme- och kylanläggningar
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller
tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde,
grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller
tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel
genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark,
vattenområde eller i grundvatten för en tillförd
energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller

Lagrum
VK/ KK TF
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-

50.1001

23 kap 2 §

50.20

2

PN Beskrivning

U

C

50.20-1

10

50.20-2

8

50.20-3

4

50.20-4

6

-

50.2001

2

U

-

50.2002

2

U

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
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.
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.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1
000 kubikmeter flytande motorbränsle för
försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1
miljon normalkubikmeter gas avsett som
motorbränsle för försäljning.
HAMNAR OCH FLYGPLATSER

24 kap 5 §

63.50

25 kap 1 §

73.10

26 kap 1 §

74.10

6

20

C

C

B

Flygplatser
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
LABORATORIER
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.
TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller
fat som i annan verksamhet än den egna används

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

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

74.10-1

25

74.10-2

15

26 kap 2 §

74.20

12

C

27 kap 1 §

85.10

20

C

27 kap 2 §

85.20

12

C

28 kap 1 §

90.10

B

- 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.
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
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar,
om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar
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VK/ KK TF
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PN Beskrivning

90.10-1
50
90.10-2
25
90.10-3
28 kap 2 §

90.11

B

90.11-1
90.11-2

80
50

90.11-3

25

28 kap 3 §

90.15-i

80

28 kap 4 §

90.16

-

B

C

90.16-1

15

90.16-2

15

90.2001

4

U

- 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.
Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten från en eller flera sådana
anläggningar som avses i 1 kap. 2 §
industriutsläppsförordningen (2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 200 men högst 2 000
personekvivalenter.
-mottagande av en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 500 personekvivalenter men
högst 2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 200 personekvivalenter men
högst 500 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 100 men högst 200
personekvivalenter.
AVFALL
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.
Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel
detsamma som i avfallsförordningen (2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i
3 a § förordningen (2001:512) om deponering av
avfall.
Med förbränningsanläggning och
samförbränningsanläggning avses i detta kapitel
detsamma som i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall.
Förbränning

29 kap 1 §

29 kap 2 §
29 kap 3 §
29 kap 4 §

29 kap 17 §

emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men
högst 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men
högst 20 000 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2
000 personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

90.230

8

C

Samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning
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

29 kap 18 §

90.271

B

90.271-1

30

90.271-2

15

29 kap 19 §

90.281

6

29 kap 21 §

90.300-i

29 kap 22 §

29 kap 24 §

C

B

90.300-i1

55

90.300-i2

30

90.300-i3

20

90.310

B

90.310-1

40

90.310-2

25

90.310-3

15

90.330-i

60

B

Deponering
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.
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.
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.
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.
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 §.
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29 kap 25 §

90.340

PN Beskrivning
B

90.340-1

40

90.340-2

15

29 kap 26 §

90.341

8

C

29 kap 27 §

90.381

14

B

29 kap 28 §

90.383

14

B

29 kap 29 §

90.391

8

C

29 kap 30 §

90.161

15

B

29 kap 31 §

90.171

C

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.
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.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som
uppkommit i egen verksamhet
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 §.
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 §.
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
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 §
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 §

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

29 kap 32 §

90.171-1

10

90.171-2

8

90.171-3

6

90.241-i

PN Beskrivning
- 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.
Animaliskt avfall
B

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

90.241-i1

30

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.

90.241-i2

12

29 kap 33 §

90.251

12

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

C

B

90.131-1

35

90.131-2

30

90.131-3

25

90.131-4

20

90.131-5

15

29 kap 35 §

90.141

T

C

29 kap 36 §

90.361

30

B

29 kap 37 §

90.370

T

C

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.
Återvinning av icke-farligt avfall för
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken är ringa.
Uppgrävda massor
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
§.
Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda
förorenade massor från den plats där behandlingen
sker, om behandlingen pågår under högst en

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig
enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.

29 kap 39 §

90.375

29 kap 40 §

90.100

29 kap 41 §

29 kap 42 §

20

C

B

90.100-1

60

90.100-2

40

90.110

C

90.110-1

20

90.110-2

15

90.70

B

90.70-1

35

90.70-2

25

29 kap 43 §

90.80

14

C

29 kap 44 §

90.90

6

C

Avvattning
Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden
avfall som behandlas är högst 2 000 ton
Mekanisk bearbetning och sortering
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.
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.
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
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.
Elavfall
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.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF
29 kap 45 §

90.119

PN Beskrivning
B

90.119-1

40

90.119-2

20

29 kap 46 §

90.120

6

29 kap 48 §

90.30

C

B

Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt
återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som
inte omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186).
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är
anmälningspliktig enligt 46 § 2.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000
ton per kalenderår.
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.
Lagring som en del av att samla in avfall
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.

90.30-1

35

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

90.30-2

25

-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.

90.30-3

20

29 kap 49 §

90.40

12

29 kap 50 §

90.50

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

C

B

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning
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.

29 kap 51 §

90.50-1

40

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

90.50-2

40

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

90.50-3

30

- 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.

90.50-4

25

- 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.

90.50-5

15

90.60

8

- 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.
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.

C

29 kap 56 §

90.408-i

15

B

29 kap 65 §

90.406-i

50

B

Lagring i avvaktan på återvinning eller
bortskaffande
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.
Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
Återvinna eller både återvinna och bortskaffa ickefarligt avfall, om den tillförda mängden avfall är

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

29 kap 66 §

90.405-i

29 kap 69 §

90.420

40

PN Beskrivning

B

B

90.420-1

60

90.420-2

50

90.420-3

30

90.420-4

20

90.420-5

15

29 kap 70 §

90.430

6

C

30 kap 1 §

92.10

15

B

30 kap 2 §

92.20

92.20-1

C

10

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.
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.
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.
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.
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen
(kaliber större än 20 millimeter) eller för
sprängningar av ammunition, minor eller andra
sprängladdningar.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter)
för mer än 5 000 skott per kalenderår.
- Mer än 100 000 skott per kalenderår.

Lagrum
VK/ KK TF
i MPF

PN Beskrivning

92.20-2

8

92.20-3

2

30 kap 3§

92.30

2

C

31 kap 1 §

93.10

10

C

32 kap 1 §

93.20

20

B

- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per
kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per
kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.
TEXTILTVÄTTERIER
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 §.
BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Krematorium.

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
-

200.10-2

5

C

-

200.10-3

4

C

-

200.10-4

4

C

-

200.10-51

4

C

-

200.10-52

3

C

-

200.10-61

3

C

-

200.10-62

2

C

-

200.40-6

2,5

C

-

200.40-7

2

C

-

200.50-21

4

C

-

200.50-22

6

C

-

200.50-23

8

C

-

200.50-24

12

C

-

200.50-25

16

C

Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än
50 elever.
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst
50 elever.
Internationell skola.
Grundskola, grundsärskola, specialskola fler än 400
elever.
Grundskola, grundsärskola, specialskola 400 eller
färre elever.
Förskola, förskoleklass, öppen förskola fler än 5
avdelningar.
Förskola, förskoleklass, öppen förskola 5 eller färre
avdelningar.
Vård och hälsa
Tatuering, piercing eller annan skönhetsbehandling
som innebär påtaglig risk för blodsmitta genom
användning av stickande eller skärande verktyg.
Fotvård, akupunktur eller annan
skönhetsbehandling som innebär måttlig risk för
blodsmitta genom användning av stickande eller
skärande verktyg
Idrott och liknande
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor, 1-2
bassänger.
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor, 3-5
bassänger.
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor, 6-9
bassänger.
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor, 10-15
bassänger.
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor, >15
bassänger.

Taxa enligt strålskyddslagen (2018:396)
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.

1§
Avgift enligt denna taxa ska betalas för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens
tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen.
2§
Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje påbörjad halvtimme
handläggningstid. Därmed avses att den sammanlagda handläggningstiden avrundas till
närmast högre halvtimme. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje
tjänsteman vid myndigheten har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd
med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor, provtagning och kontroller,
handläggning i övrigt samt föredragning och beslut. För inspektioner, mätningar och andra
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19 och 07, lördagar, söndagar och helgdagar
tas avgift ut med dubbel ordinarie timtaxa.
Avgift tas inte ut för handläggning av överklagande av nämndens eller en överinstans beslut.
3§
Utöver timavgiften i 2 § ska nämnden ersättas för de faktiska kostnaderna för provtagning och
analys av prover till följd av tillsynen samt för sådana kontrollköp vid kosmetiskt solarium
som tillsynsmyndigheten får göra enligt 10 kap. 5 § strålskyddslagen.
4§
Avgiftsskyldig är den som
a) bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som
omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt, och
b) är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som
omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon.
5§
Timtaxa för nämndens handläggning enligt denna taxa är densamma som gällande timtaxa för
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamhet enligt miljöbalken.
6§
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller
övriga omständigheter, får miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift
enligt denna taxa.

7§
Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.
Betalning av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i särskild faktura.
8§
Bestämmelser om överklagande av nämndens 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.

_______________
Denna taxa träder i kraft 2020-01-01

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §152/19

12 (47)

Dnr: KS 2019/204

Reviderad taxebilaga 1 och 2 till taxa enligt
miljöbalken samt ny taxa enligt strålskyddslagen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bilaga 1
och 2 till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt
taxa enligt strålskyddslagen. Taxorna ska gälla från och med
2020-01-01
Ärendebeskrivning
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
beslutades av kommunfullmäktige 2018. Då antogs en ny
timtaxa men tillhörande bilagor reviderades inte vid det
tillfället. Taxebilagorna antogs 2008 och med viss revidering
2013. Sedan dess har lagstiftningen ändrats, vilket medför att
prövningsnivåer och koder är förändrade. Med anledning av
detta bör taxan ändras.
En ny strålskyddslag antogs 2018. En förändring är bland annat
att kommunen är skyldig att utöva tillsyn i fråga om radonhalten
i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom
kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bilaga 1
och 2 till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt
taxa enligt strålskyddslagen. Taxorna ska gälla från och med
2020-01-01
_____
För kännedom:
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1

Tjänsteskrivelse
2019-08-12
Kommunledningskontoret
Anette Persson
0581-810 32
Anette.m.persson@lindesberg.se

KS 2019/216-2

Kommunstyrelsen

Riktlinje för Mutor, jäv och representation
Förslag till beslut
Regler för uppvaktning av förtroendevalda antagen av KF S 52/82
upphör att gälla
Kommunstyrelsen antar kompletteringen i Riktlinjer för Mutor , jäv
och representation som avser att förtroendevalda inte kan ta ut ledig
ag vid sin 50- årsdag och att förtroendevald uppvaktas med
samlartallrik tas bort.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har antagna regler för uppvaktning av
förtroendevalda i kommunfullmäktige (Kf S 52/82) som gäller sedan
1982-05-01.
I Riktlinjen för mutor, jäv och representation som är antagen av
kommunstyrelsen 2018-04-23, finns de regler som är antagna av
kommunfullmäktige 1982-05-01 med. Det som behöver kompletteras i
riktlinjen för mutor, jäv och representation är att förtroendevalda inte
kan ta ut en ledig dag vid sin 50-årsdag, att förtroendevald uppvaktas
med samlartallrik tas bort.
Om en anställd avlider kompletteras med förtroendevald samt att det är
närmaste nämndordförande som representerar vid begravning om den
inte enligt familjens önskan sker i stillhet. Samt att en blomma
alternativt en penningdonation ges till en 90-fond eller till ett lokalt
anknutet välgörande ändamål till motsvarande värde. Belopp se bilaga
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Riktlinje för mutor jäv och representation
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:


Regler för uppvaktning av förtroendevalda antagen av KF §
52/82 upphör att gälla.

Kommunstyrelsen antar kompletteringen i Riktlinjer för Mutor, jäv
och representation som avser att förtroendevalda inte kan ta ut
ledig dag vid sin 50-årsdag och att förtroendevald uppvaktas med
samlartallrik tas bort.

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har antagna regler för uppvaktning av
förtroendevalda i kommunfullmäktige (Kf § 52/82) som gäller
sedan 1982-05-01.
I Riktlinjen för mutor, jäv och representation som är antagen av
kommunstyrelsen 2018-04-23, finns de regler som är antagna
av kommunfullmäktige 1982-05-01 med. Det som behöver
kompletteras i riktlinjen för mutor, jäv och representation är att
förtroendevalda inte kan ta ut en ledig dag vid sin 50-årsdag, att
förtroendevald uppvaktas med samlartallrik tas bort.
Om en anställd avlider kompletteras med förtroendevald samt
att det är närmaste nämndordförande som representerar vid
begravning om den inte enligt familjens önskan sker i stillhet.
Samt att en blomma alternativt en penningdonation ges till en
90-fond eller till ett lokalt anknutet välgörande ändamål till
motsvarande värde.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:


Regler för uppvaktning av förtroendevalda antagen av KF §
52/82 upphör att gälla.

Kommunstyrelsen antar kompletteringen i Riktlinjer för Mutor, jäv
och representation som avser att förtroendevalda inte kan ta ut
ledig dag vid sin 50-årsdag och att förtroendevald uppvaktas med
samlartallrik tas bort.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bilaga till Mutor, jäv och representation
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Beloppsgränser och redovisning för personalförmåner, representation och gåvor
Dokumentation
Utgifter i samband med representation ska styrkas med kvitto eller faktura och kompletteras med





datum för representation
syfte
innehåll
deltagarförteckning med namn, vilken organisation som personerna representerar

Om dokumentationen inte är fullständig riskerar den som utövar representationen att få betala kostnaderna privat. Vid förtäring i
samband med tex öppet hus, invigningar eller liknande är det godtagbart med en förenklad dokumentation av deltagarna.
Attester avseende representation
Mottagningsattest går i god för att enheten har fått det som har beställts. Attestanten kan vara den som ansvarar för representationen.
Beslutattest får inte utföras av den som ansvar för representationen eller själv deltagit. Alla kostnader som rör attestanten personligen
tex representation, kurser, resekostnader, mobiltelefon mm ska beslutattesteras av överordnad chef.

Internrepresentation
Företeelse, aktivitet

Maxbelopp/person
och tillfälle

Lunch
Gäller vid:
-personalfest
-informationsmöte för hela
personalen
- övrig intern representation. Inga
alkoholhaltiga drycker får betalas av
kommunen
Middag
Gäller vid
-personalfest
- informationsmöte för hela
personalen
- övrig internrepresentation. Inga
alkoholhaltiga drycker får betalas av
kommunen
Interna kurser/konferenser
- Lunch
- Middag
Enklare förtäring i samband med
interna möten

Högsta underlag
för momsavdrag

Maxbelopp för
momsavdrag

Konto

150 kr exkl moms

Skattepliktig
förmån under
förutsatt att
villkoren för
skattefri måltid
är uppfyllda
Nej

150 kr/person
exkl moms

-12 % moms, max 18
kr per person och
representationstillfäl
le

7110

300 kr exkl moms

Nej

300 kr/person
exkl moms

150 kr exkl moms
300 kr exkl moms
60 kr exklusive moms

Nej
Nej

Moms avdragsgill

-

12% moms
max 36
kr/person

7110

7110
7110

Företeelse, aktivitet

Maxbelopp/person
och tillfälle

Julgåva och eventuellt julbord

450 kr inklusive moms

25-års gåva
- 25 årsgåva
50-års uppvaktning (medarbetare)
-Blomsterbukett+ ledig dag
50-års uppvaktning
(förtroendevald)
-Blomsterbukett eller annan gåva
Uppmuntran vid oväntad
sjukdom/händelse
- Blommor eller annan gåva
Vid anställningens upphörande
- pensionsavgång eller annan
avgång, anställd längre än 10 år
- pensionsavgång eller annan
avgång, kortare än 10 år
Kondoleanser
- blomma
- - alternativt 90- fond eller lokalt
anknutet välgörande ändamål

Skattepliktig
förmån
Nej

Högsta underlag
för momsavdrag

6 % av prisbasbeloppet
inklusive moms
400 kr inklusive moms

Nej

Momsen är
avdragsgill
Momsen är
avdragsgill

7111

250 kr inklusive moms

Nej

Momsen är
avdragsgill

7111

Nej

Momsen är
avdragsgill

7111

Nej

Momsen är
avdragsgill

7111

Nej

500 kr exklusive moms

Vid julgåva är hela
momsen
avdragsgill.

Maxbelopp för
momsavdrag

Konto
7111 Gåva
7110 Mat

7111

300 kr exklusive moms

Max 700 kr exklusive
moms

Extern representation
Företeelse
Lunch
Middag
Mat exklusive alkohol

Maxbelopp/person
och tillfälle
150 kr exklusive
moms
300 kr exklusive
moms

Middag
Utifrån en restriktiv hållning kan
kommunen bjuda på max två
glas vin eller öl. Kommunen ska
inte bjuda på starkvin eller sprit
Enklare förtäring
60 kr exklusive
i samband med externa möten
moms
Kondoleanser
Skälig kostnad
- blomma
- - alternativt 90-fond eller lokalt
anknutet välgörande ändamål

Skattepliktig
förmån
Nej
Nej

Nej
Nej

Högsta underlag
för momsavdrag
150 kr exklusive
moms
300 kr exklusive
moms

Maxbelopp för
Konto
momsavdrag
12 % moms, max 7100
18 kr
12 % moms, max 7100
36 kr

60 kr exklusive
moms
Ej avdragsgillt

12 % moms, max 7100
7,20 kr
7101
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1. Bakgrund och syfte
Lindesbergs kommun är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många områden. Som
medarbetare eller förtroendevald kan du bli utsatt för påverkan av olika slag, och det är
viktigt att veta var gränsen går mellan otillbörlig och en tillbörlig förmån. Vad som är en
otillbörlig gåva eller förmån framgår av det regelverk som avser att förhindra olaglig
påverkan, bl.a. av reglerna om givande och tagande av muta.
Offentlig förvaltning arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. Det är därför viktigt att de
anställda inom kommunen och förtroendevalda inte missbrukar sin ställning och att
integriteten inte behöver ifrågasättas.
Korruption får inte förekomma, det är lätt att rasera förtroendet för verksamheten och svårt
att bygga upp det igen. För all offentlig verksamhet är demokrati, rättssäkerhet och
effektivitet grundläggande värden. Så varje anställd inom kommunen samt förtroendevald
har ett personligt ansvar att agera på ett sådant sätt så att allmänheten och media ej får
anledning att misstänka att du i din tjänsteutövning eller i ditt uppdrag låter dig påverkas av
otillbörliga förmåner.
Kommunstyrelsen vill med denna riktlinje tydliggöra gränsdragningen mellan tillbörlig och
otillbörlig förmån för medarbetare och förtroendevalda i hela kommunen och de kommunala
bolagen vid tillämpliga delar och vilket förhållningssätt avseende representation som gäller.

1.2 Omfattning
Riktlinjen omfattar alla anställda inom kommunen och förtroendevalda och de kommunala
bolagen i tillämpliga delar Alla ska ta del av denna riktlinje. Detta ska lämpligen ske vid
anställning, introduktion eller på arbetsplatsträffar. Det är viktigt att observera att personer
som arbetar med myndighetsutövning, upphandling etc. verkar inom verksamheter som är
extra integritetskänsliga och att dessa personer förutsätts handla därefter.

2. Lagbestämmelser
Det som kännetecknar korruptionsbrott är att det finns risk för otillbörlig påverkan av den
som handlingen riktar sig till och att påverkan sker på hans eller hennes tjänsteutövning.
Lagreglerna gäller både offentlig och privat verksamhet, kraven är dock högre på anställda
och förtroendevalda inom offentlig verksamhet. Allmän åklagare har större möjlighet att
väcka talan om sådant brott i offentlig verksamhet kommer till dennes kännedom.
Bestämmelser om givande och tagande av muta regleras i 10 kap. 5 a-b§.
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2.1 Mutor
Tagande av muta innebär att en arbetstagare, förtroendevald eller annan, för sig själv eller
för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för
tjänsteutövning. Mutbrott är straffbart med böter eller fängelse i högst två år.
Givande av muta innebär att till arbetstagare eller annan avses i bestämmelsen om mutbrott
lämna, utlova eller erbjuda, för denne själv eller för annan, muta eller annan otillbörlig
belöning för tjänsteutövningen. Givande av muta är straffbart med böter eller fängelse i högst
två år. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

2.2 Gränsen mellan tillbörligt och otillbörlig förmån
Gränsen mellan en tillbörlig och en otillbörlig förmån kan växla från tid till annan, och mellan
olika verksamhetsområden. Som anställd eller förtroendevald inom kommunkoncernen ställs
höga krav på att uppträdandet inte på något sätt kan uppfattas/tolkas som korrupt.
Den som är anställd inom kommunen eller förtroendevald bör betrakta varje förmån
som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen.

2.3 Jäv
Reglerna om jäv följer av lag 11 § förvaltningslagen och i 6 kap. 24–27 §§ kommunallagen.
Grundläggande för anställda inom kommunkoncernen och förtroendevalda ska vara att
tjänsteutövningen är saklig och objektiv. Släktskap, vänskap eller andra privata relationer ska
inte påverka tjänsteutövningen. Om vi är jäviga får vi inte delta i handläggningen av ärendet.
Om någon som är jävig deltar i handläggningen kan beslutet överklagas på grund av jävet.
Det finns enligt lag skyldighet enligt lag att självmant anmäla jäv. Om vi känner till någon
omständighet som kan antas utgöra jäv ska vi meddela detta. Det kan ibland förekomma
situationer som är svåra att bedöma ur jävssynpunkt. I sådana fall bör vi iaktta försiktighet
och som förtroendevald eller anställda avstå från att delta i hanteringen av ärendet.

2.4 Dubbelanställningar och konsulttjänster
Regler för kommunens anställda avseende dubbelanställning och konsulttjänster finns
beskrivet i allmänna bestämmelser §8 bisysslor. Dessa bestämmelser finns också tillgängliga i
personalhandboken på kommunens intranät LinNet.

2.5 Representation
Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses sedvanlig
gästfrihet i form av värdskap som har ett direkt samband med ett företags verksamhet. I
kommunalskattelagen finns allmänt hållna bestämmelser om avdragsrätten för
representationskostnader. Dessa regler kompletteras av anvisningar från Skatteverket.
Representation kan antingen vara extern eller intern.
Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som
är viktiga för verksamheten eller är ett led i Lindesbergs kommuns marknadsföring och
näringslivsfrämjande åtgärder.
Intern representation riktar sig inåt mot personal och har främst karaktär av
personalbefrämjande åtgärder tex informationsmöten, personalfester, planeringskonferenser
Representation ska vara måttfull, ske kostnadsmedvetet och med klar målinriktning. Nyttan
med varje representationstillfälle ska vara tydlig.
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3. Tagande och givande av muta
En muta kan till exempel bestå av pengar, varor och tjänster, besök på restaurang,
sportevenemang, resor, kurser och konferenser.
Ibland kan även en gåva utan ekonomiskt värde för givaren framstå som så attraktiv för
mottagaren att den kan tänkas påverka dennes tjänsteutövning.
Frågor som du alltid bör ställa dig om du erbjuds något av en utomstående part är:
 Är detta en förmån?
 Varför erbjuds den mig?
 Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning?
Om förmånen betingar ett visst värde för dig som mottagare, och den är kopplad till din
tjänsteutövning eller uppdraget är det givande av muta och tackar du ja har du gjort dig
skyldig till mutbrott.
Om du i ditt arbete/uppdrag upplever att du blir utsatt för försök till givande av muta ska du
genast meddela din chef. Du ska också tacka nej till sådan förmån, med hänvisning till denna
riktlinje.

4. Tillbörlig och otillbörlig förmån
Ett sätt att undvika gränsdragningsproblematiken är att helt undvika att ta emot gåvor och
förmåner. Några typiska situationer där du noga bör tänka dig för är inför erbjudande om
gåvor, testamentsförordnanden, tjänster eller krediter, men även vid erbjudanden om mer
dolda förmåner som exempelvis inköp till ” självkostnadspris” ska stor försiktighet iakttas. Då
detta ändå blir aktuellt kan följande fungera som vägledning:
Exempel på otillbörliga förmåner
 Alla typer av penninggåvor, värdepapper och liknande
 Penninglån med särskilt gynnsamma villkor
 Borgensåtaganden eller skuldtäckning
 Efterskänkande av fordran, ränta amortering, köpeskilling osv.
 Att förfoga över båt, fritidshus, fordon osv. för privat bruk
 Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor
Förmåner som inte är avsedda att påverka en persons handlande och som inte rimligen kan
misstänkas påverka detta är som regel tillåtna.
Exempel på tillbörliga förmåner
 Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär
 Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor
 Enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom
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4.1 Vanligt förekommande situationer där risk för otillbörlig påverkan finns
Kontanter
Förmåner i form av kontanter får inte tas emot.
Måltider
I relationen till en leverantör bör du tacka nej till att bli bjuden på alla typer av måltider av en
utomstående, om inte måltiden har ett naturligt samband med uppdraget.
Måltider i samband med uppdraget kan vara en ”normal” arbetslunch, det vill säga ”dagens
rätt” eller motsvarande.
Det är aldrig tillåtet att låta sig bjudas i samband med en upphandling av vara eller tjänst eller
motsvarande.
Att bli bjuden på alkohol till måltiden är alltid en otillbörlig förmån.
Kundträffar
Om ett utomstående företag som kommunen handlar av bjuder på någon form förtäring i
samband med en kundträff är det tillåtet att delta om huvudsyftet med träffen är att utbyta
information.
Även i samband med kundträffar är alkohol till måltiden en otillbörlig förmån.
Studieresor, kurser och seminarier
Resor som har ett naturligt samband med tjänsteutövningen/förtroendeuppdraget är oftast
tillåtet att delta i, om de omfattar en dag. Om resan inkluderar övernattning ska
kommunkoncernen själv stå för kostnaden. Man bör alltid diskutera längre studieresor med
sin chef.
Gåvor
I princip ska du aldrig ta emot gåvor från utomstående. Gåvor kan vara av många olika slag,
inte bara presenter. Tex är biljetter till idrotts-eller underhållsevenemang också gåvor.
Tillbörlig kan vara mindre varuprover, enklare prydnadsföremål och minnesgåvor.
Enklare uppvaktningar i samband med sjukdom, högtidsdagar, helger såsom jul och olika
former av avslutning kan accepteras. Ett exempel på avslutning kan var skolavslutning eller
julavslutning.
Gåvor, ersättningar eller andra förmåner från vårdtagare eller anhöriga till
vårdtagare.
Personal inom vård- och omsorgsverksamhet bör under inga förhållanden ta emot
penninggåvor. Gåvor med realiserbart ekonomiskt värde t ex smycken, prydnadsföremål,
konstverk och liknande är inte heller tillåtet att ta emot annat än om värdet är ringa.
Drickspengar får inte tas emot. Om en arbetstagare inom vård- och omsorgsverksamhet får
vetskap om att någon person avser att testamentera egendom till arbetstagaren, ska
vederbörande klargöra för testator att han eller hon inte kan ta emot någon gåva eller förmån
överhuvudtaget. Omsorgspersonal ska inte heller delta vid upprättande eller bevittnande av
testamenten, fullmakter eller liknande handlingar.
Om en enskild eller anhörig vill visa uppskattning genom att överlämna något utan
ekonomiskt värde tex blommor, tårta eller choklad, kan detta accepteras. Däremot är det
olämpligt att ta emot flera gåvor från en och samma person även om värdet av gåvorna är
ringa.
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Tjänster
En muta kan bestå i sidoleveranser av varor och tjänster från leverantör t ex att få en tjänst
utförd, som till exempel ombyggnad av hus. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam mot
mutor från leverantörer när du som privatperson begär in offerter från företag som du
samtidigt har en relation till i sin tjänsteutövning.
Rabatter och lån
Anställda eller förtroendevalda får inte ta emot rabatter, följderbjudanden eller lån som inte
riktas till samtliga anställda och kan kopplas till den anställdes tjänsteutövning eller den
förtroendevaldes uppdrag. Även om en anställd eller förtroendevald lärt känna en
affärskontakt så väl att det blivit fråga om vänskap måste kravet på saklighet och opartiskhet
upprätthållas. Detsamma gäller om en förtroendevald eller anställd anlitar en genom tjänsten
upparbetad affärskontakt för att utföra tjänster eller köpa varor för provat bruk.
Övriga erbjudanden, bonuspoäng
Ibland förekommer det att anställda och förtroendevalda får erbjudanden i
tjänsten/uppdraget om att fritt eller till subventionerat pris delta i olika evenemang på
fritiden. Det kan vara resa, lån av stuga/båt eller aktiviteter som till exempel idrott- och
underhållsevenemang. Bonuserbjudanden i form av bonuspoäng i samband med exempelvis
flygresor, övernattningar på hotell ska alltid tillfalla arbetsgivaren när detta är lämpligt,
annars tackar du nej till ett sådant erbjudande.
Jäv
För nämndledamöter och anställda föreligger jäv i följande situationer:
 Om saken angår oss själva eller någon närstående eller om ärendets utgång kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada för oss själva eller någon närstående.
 Om vi är förvaltare eller god man för den som saken angår eller för någon som kan
vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.
 Om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som vi själva är knutna till.
 Om vi för talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken.
 Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet
för vår opartiskhet i ärendet.
Det kan finnas omständigheter som inte” känns bra” och som därför kan ifrågasättas. I denna
gråzon av olika förhållanden, bindningar eller intressekonflikter mellan dig som tjänsteman
eller förtroendevald och någon part i ärendet kan omständigheterna vara av den karaktären
att myndighetens trovärdighet skulle kunna skadas även om det inte är fråga om jäv i lagens
mening.
I sådana fall kan en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att det kan vara bäst att avstå
från att delta i hanteringen av ärendet för säkerhetsskull.
Regler för dubbelanställningar och konsulttjänster
Regler för kommunens anställda avseende dubbelanställning och konsulttjänster finns
beskrivet i Allmänna bestämmelser § 8 bisysslor. Dessa bestämmelser finns tillgängliga i
personalhandboken på kommunens intranät LinNet.
Rutiner då korruptionsbrott misstänks eller upptäcks
Om du har frågor om vad som är en otillbörlig förmån eller gåva eller har fått ett erbjudande
av någon utomstående ska du ta upp detta med din närmaste chef.
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5 Representation
Definition
Representation är en del av nämndens/förvaltningens relationer i första hand med
utomstående men också med andra nämnder eller förvaltningar inom kommunen samt egna
förtroendevalda/medarbetare inom nämnden/förvaltningen. För att en händelse ska sortera
under begreppet representation måste det finnas ett omedelbart samband med
verksamheten.
Övergripande princip för representation.
Med representation avses i detta sammanhang värdskap vid måltid. All representation ska
ske med måtta och kostnaderna ska hållas inom rimliga gränser. Syfte med representationen
och vilka som har deltagit anges på restaurangnotor och motsvarande.
Som huvudregel gäller att all representation ska vara alkoholfri. Vid såväl intern som extern
representation serveras endast lättöl, bordsvatten eller annat jämförbart alternativ.
Undantag från huvudregeln kan medges av respektive nämndordförande som har rätt att
besluta om undantag vid särskilda tillfällen. Beslut om undantag ska redovisas skriftligt till
utskottet för stöd och strategi med angivande av skäl.
Undantag görs vid utdelning av förtjänst gåva till förtroendevald eller anställd efter 25 års
uppdrags- eller anställningstid, då vin och öl får serveras.
Extern och intern representation
Med extern representation avses värdskap med måltid/motsvarande alternativt gåva till
utomstående med vilka nämnden/förvaltningen har utbyte.Det ska som huvudregel inte vara
fler deltagare från den egna organisationen än utomstående gäster. Endast i undantagsfall får
anhöriga inbjudas. Det kan vara motiverat vid internationella besök eller representation i
utlandet, då gästerna själva har med sig anhöriga.
Försiktighet ska iakttas vid återkommande representation mot en och samma person eller
grupp av personer.
Representation i samband med pågående upphandling får inte förekomma.
Representation får inte förekomma i samband med myndighetsutövning.
Exempel på extern representation:






Måltid i samband med överläggningar med utomstående
Måltid vid arrangerande av studiebesök
Gåva till samverkanspartner i samband med invigning av byggnad/verksamhet
Gåva till arrangör vid studiebesök
Marknadsföringsartiklar för utdelning vid studiebesök och dylikt

Med intern representation avses representation riktad till annan nämnd/förvaltning eller
inom den egna nämnden/förvaltningen.
Hit räknas aktiviteter i form av måltider vid olika former av träffar, samt uppvaktning på
högtidsdagar eller sjukfrånvaro.
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Exempel på intern representation:
 Måltid i samband med pensionering/anställningens upphörande.
 Personalfester, informationsmöten, interna kurser och planeringskonferenser
Möten som hör till det löpande arbetet, tex APT, räknas inte som internrepresentation.
Annan internrepresentation ska inte förekomma eftersom deltagarna då riskerar att
beskattas för förmånen. Arbetsgivaren kan inte bjuda på t.ex. idrotts- eller
underhållsevenemang utan att deltagarna riskerar att bli beskattade för förmånen. Undantag
kan medges efter beslut av styrelse/nämnd för klart angivna evenemang och i den
omfattningen som fordras för att den berörde skall kunna fullgöra sitt uppdrag. All alkohol
vid internrepresentation bekostas inte av Lindesbergs kommun.
Lindesbergs kommun är en drogfri arbetsplats. Vid intern representation är därför endast
alkoholfria drycker tillåtna som måltidsdryck. Arbetsgivaren kan dock i samband med
middagsmåltid vid personalfest, inklusive julbord, servera alkohol som bekostas av den
anställde själv.
Gåvor till anställda
Andra gåvor än dem som skattelagstiftningen accepterar som avdragsgilla kan medföra
skatteplikt för den anställde.
Gåva till anställd får inte förekomma med undantag av:


Julbord och julgåva: Skatteverket har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för
julgåva och gränsvärdet är år 2017, 450 kronor inklusive mervärdesskatt (SKV A
2009:38).
Julgåva skall avse samtliga anställda inom kommunen och understiga gränsvärdet.
 Minnesgåva efter en sammanlagd anställningstid av minst 25 år.
Värdet ska vara högst 6 % av gällande prisbasbelopp – dock
högst så att gåvan inte blir skattepliktig, får efter prövning i varje enskilt fall tilldelas
anställd vid Lindesbergs kommun med den sammanlagd anställningstid av minst 25
år. Varje förvaltning ansvarar för att berörd personal får kännedom om möjligheten
att ansöka om minnesgåva.
I anställningstiden får även tillgodoräknas kommunal tjänstgöring i
kommunerna som genom sammanslagning överförts till Lindesbergs
kommun. Personal som överförts från Region Örebro län får tillgodoräkna sig
anställningstid från Region Örebro län som kommuntid.
All anställningstid oavsett sysselsättningsgrad, inklusive eventuella
tjänstledigheter, får tillgodoräknas





Medarbetare vars 50-årsdag infaller under pågående anställning får tjänstledighet
med lön denna dag. Ledig dag avser inte förtroendevalda. Infaller 50-årsdagen på
ledig dag får annan dag tas ut i samråd med chef. Förvaltningen uppvaktar med
blomma. Nämnden uppvaktar förtroendevald med blomma eller annan gåva. Belopp
se bilaga.
Blomma eller gåva kan ges vid pensionsavgång eller annan avgång om anställningen
är kortare än 10 år. Belopp se bilaga
Blomma eller gåva kan ges vid pensionsavgång eller annan avgång om anställningen
är mer än 10 år. Belopp se bilaga
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Om anställd eller förtroendevald inom kommunen avlider ska närmaste chef från
arbetsgivaren eller nämndordförande representera vid begravningen om den inte
enligt familjens önskan sker i stillhet.
Samt att en blomma alternativt en penningdonation ges till en 90-fond eller till ett
lokalt anknutet välgörande ändamål till motsvarande värde. Belopp se bilaga
Uppmuntran i samband med oväntad händelse/sjukdom överlämnade av blommor
eller annan gåva. Belopp se bilaga.

Kontanta medel får inte lämnas som en gåva. Presentkort som går att bytas mot kontanter
likställs med kontanta medel.
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §155/19

17 (47)

Dnr: KS 2019/216

Riktlinje för mutor jäv och representation
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:


Regler för uppvaktning av förtroendevalda antagen av KF §
52/82 upphör att gälla.

Kommunstyrelsen antar kompletteringen i Riktlinjer för Mutor, jäv
och representation som avser att förtroendevalda inte kan ta ut
ledig dag vid sin 50-årsdag och att förtroendevald uppvaktas med
samlartallrik tas bort.

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har antagna regler för uppvaktning av
förtroendevalda i kommunfullmäktige (Kf § 52/82) som gäller
sedan 1982-05-01.
I Riktlinjen för mutor, jäv och representation som är antagen av
kommunstyrelsen 2018-04-23, finns de regler som är antagna
av kommunfullmäktige 1982-05-01 med. Det som behöver
kompletteras i riktlinjen för mutor, jäv och representation är att
förtroendevalda inte kan ta ut en ledig dag vid sin 50-årsdag, att
förtroendevald uppvaktas med samlartallrik tas bort.
Om en anställd avlider kompletteras med förtroendevald samt
att det är närmaste nämndordförande som representerar vid
begravning om den inte enligt familjens önskan sker i stillhet.
Samt att en blomma alternativt en penningdonation ges till en
90-fond eller till ett lokalt anknutet välgörande ändamål till
motsvarande värde.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:


Regler för uppvaktning av förtroendevalda antagen av KF §
52/82 upphör att gälla.

Kommunstyrelsen antar kompletteringen i Riktlinjer för Mutor, jäv
och representation som avser att förtroendevalda inte kan ta ut
ledig dag vid sin 50-årsdag och att förtroendevald uppvaktas med
samlartallrik tas bort.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §153/19

Dnr: KS 2019/224

Samhällsbyggnadsnämnden § 131 Taxa för bygglov
och strandskyddsdispens
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för
bygglov och strandskyddsdispens mm
Ärendebeskrivning
Taxan är kommunens medel för att ta betalt för
handläggningen av exempelvis bygglov och vissa andra
ärenden enligt plan- och bygglagen, PBL. Att upprätta och
besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd i arbetet
tar SKL fram underlag för konstruktion av taxan.
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att
kommunerna ska kunna få täckning för sina kostnader för
den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.
År 2014 tog SKL fram den första versionen av ett nytt
underlag för konstruktion av PBL-taxa. Målet är att
underlaget ska kunna bidra till kommunala taxor som är
långsiktigt hållbara och lätta att förstå och arbeta med.
Nämnden såg senast över PBL-taxan i sin helhet i samband
med att nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011. Taxan
som antogs utgår från den modell som SKL tagit fram. 2014
tog SKL fram en ny modell för att beräkna PBL-taxa vilken
utgår från nedlagd tid vid olika moment i handläggningen. I
länet har Örebro, Kumla och Hallsberg övergått till den nya
modellen. Även Karlskoga bereder ärendet för att anta
samma taxemodell.
En ny taxemodell som genererar fasta prisuppgifter
avseende vad ett bygglov eller annat ärende kommer
kosta kommer dels bidra till effektivitet i handläggningen,
då handläggaren inte behöver beräkna rättssäkerheten att
samtliga handläggare använder taxan på samma sätt, det
finns inget utrymme för olika tolkningar. Slutligen bidrar
det med en förutsägbarhet för sökanden exakt vad
bygglovet eller motsvarande ärende kommer att kosta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för
bygglov och strandskyddsdispens mm
_____
För kännedom
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14 (47)

← Till Översikt

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

Tekniskt samråd

Startbesked

Arbets-platsbesök

Slutsamråd

Slutbesked

Avslut av ärende

Summa tid

Planenligt

0,5 10

1

4

1

4

4

2

1

28

Liten avvikelse

0,5 15

1

4

1

4

4

2

1

33

A 1.3

Utanför planlagt område

0,5 15

1

4

1

4

4

2

1

33

A 1.4

Planenligt

0,5

8

1

4

1

4

4

2

1

26

Liten avvikelse

0,5 10

1

4

1

4

4

2

1

28

A 1.6

Utanför planlagt område

0,5 10

1

4

1

4

4

2

1

28

A 1.7

Planenligt

0,5

6

1

1

1

2

2

1

1

16

Liten avvikelse

0,5

8

1

1

1

2

2

1

1

18

Utanför planlagt område

0,5

8

1

1

1

2

2

1

1

18

Planenligt

0,5

6

1

1

1

1

11

Liten avvikelse

0,5

8

1

1

1

1

13

A 1.12

Utanför planlagt område

0,5

8

1

1

1

1

13

A 1.13

Planenligt

0,5

6

1

2

1

2

1

1

1

16

Liten avvikelse

0,5

8

1

2

1

2

1

1

1

18

A 1.15

Utanför planlagt område

0,5

8

1

2

1

2

1

1

1

18

A 1.16

Planenligt

0,5

6

1

1

1

1

11

Liten avvikelse

0,5

8

1

1

1

1

13

Utanför planlagt område

0,5

8

1

1

1

1

13

Planenligt

0,5

1

1

1

1

1

5

A 1.20

Liten avvikelse

0,5

1

1

1

1

1

5

A 1.21

Utanför planlagt område

0,5

1

1

1

1

1

5

A 1.22

Planenligt

0,5

4

1

1

1

2

2

1

1

14

Liten avvikelse

0,5

6

1

1

1

2

2

1

1

16

A 1.24

Utanför planlagt område

0,5

6

1

1

1

2

2

1

1

16

A 1.25

Planenligt

0,5

4

1

1

1

1

8,5

Liten avvikelse

0,5

6

1

1

1

1

11

Utanför planlagt område

0,5

6

1

1

1

1

11

3

0,5

1

1

13

Start av ärende

Bygglov-prövning

Ärendetyp

A 1.1
A 1.2

A 1.5

A 1.8

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd

A 1.9
A 1.10
A 1.11

A 1.14

A 1.17

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

A 1.18
A 1.19

A 1.23

A 1.26

Inglasning av befintlig altan

Ändring, fasader med tekniskt samråd

Ändring, fasader utan tekniskt samråd

A 1.27

A 1.28

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

2

2

2

2

← Till Översikt

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

Expediering och
kungörelse

Tekniskt samråd

Startbesked

Arbets-platsbesök

Slutsamråd

Slutbesked

Avslut av ärende

Planenligt

1

6

1

1

1

2

2

1

1

16

Liten avvikelse

1 10

1

1

1

2

2

1

1

20

A 2.3

Utanför planlagt område

1 10

1

1

1

2

2

1

1

20

A 2.4

Planenligt

1

6

1

1

1

1

11

Liten avvikelse

1 10

1

1

1

1

15

A 2.6

Utanför planlagt område

1 10

1

1

1

1

15

A 2.7

Planenligt

1 10

1

4

2

4

4

2

1

29

Liten avvikelse

1 15

1

4

2

4

4

2

1

34

Utanför planlagt område

1 15

1

4

2

4

4

2

1

34

Planenligt

1 25

1

4

2

4

4

2

1

44

Liten avvikelse

1 30

1

4

2

4

4

2

1

49

A 2.12

Utanför planlagt område

1 30

1

4

2

4

4

2

1

49

A 2.13

Planenligt

1 40

1

4

2

4

4

2

1

59

Liten avvikelse

1 45

1

4

2

4

4

2

1

64

A 2.15

Utanför planlagt område

1 45

1

4

2

4

4

2

1

64

A 2.16

Planenligt

1

4

1

2

2

2

2

2

1

17

Liten avvikelse

1

6

1

2

2

2

2

2

1

19

A 2.18

Utanför planlagt område

1

6

1

2

2

2

2

2

1

19

A 2.19

Planenligt

1

4

1

1

1

1

8,5

Liten avvikelse

1

6

1

1

1

1

11

A 2.21

Utanför planlagt område

1

6

1

1

1

1

11

A 2.22

Planenligt

1

6

1

2

2

2

2

2

1

19

Liten avvikelse

1 10

1

2

2

2

2

2

1

23

Utanför planlagt område

1 10

1

2

2

2

2

2

1

23

Planenligt

1

4

1

2

1

2

2

2

1

16

Liten avvikelse

1

6

1

2

1

2

2

1

1

17

Planenligt

1

4

1

1

1

1

8,5

A 2.28

Liten avvikelse

1

6

1

1

1

1

11

A 2.29

Planenligt

1

6

1

2

1

2

2

1

1

17

Liten avvikelse

1 10

1

2

1

2

2

1

1

21

A 2.31

Utanför planlagt område

1 10

1

2

1

2

2

1

1

21

A 2.32

Planenligt

1

6

1

1

1

1

11

Liten avvikelse

1 10

1

1

1

1

15

Utanför planlagt område

1 10

1

1

1

1

15

A 2.1
A 2.2

A 2.5

A 2.8

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

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

Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)

A 2.9
A 2.10
A 2.11

A 2.14

A 2.17

A 2.20

A 2.23

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

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

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

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)

A 2.24
A 2.25

Summa tid

Start av ärende

Ärendetyp

Fasadändring, med tekniskt samråd
A 2.26
A 2.27
Fasadändring, utan tekniskt samråd

A 2.30

A 2.33
A 2.34

All övrig ändring, med tekniskt samråd

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

← Till Översikt

A 3 Tidsuppskattning

Slutbesked

Avslut av ärende

Summa tid

1

2

1

1

1

1

7

A 3.2

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

1

4

1

1

1

1

9

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

A 3.3

A 3.4

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

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

Slutsamråd

Expediering och
kungörelse

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

Startbesked

Bygglov-prövning

A 3.1

Tekniskt samråd

Start av ärende

Ärendetyp

Arbets-platsbesök

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

← Till Översikt

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

A 4.1

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

A 4.2

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

A 4.3

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

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

A 4.5

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

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

A 4.7

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

← Till Översikt

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

A 5.7
A 5.8

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

A 5.9
A 5.10
A 5.11

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

A 5.12
A 5.13
A 5.14
A 5.15

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

1

2

1

1

1

2

2

1

1 11,5

Liten avvikelse

1

4

1

1

1

2

2

1

1 13,5

Utanför planlagt område

1

4

1

1

1

2

2

1

1 13,5

Planenligt

1

2

1

1

1

1

6,5

Liten avvikelse

1

4

1

1

1

1

8,5r

Utanför planlagt område

1

4

1

1

1

1

8,5

Planenligt

1

2

1

1

1

2

2

1

1 11,5

Liten avvikelse

1

4

1

1

1

2

2

1

1 13,5

Utanför planlagt område

1

4

1

1

1

2

2

1

1 13,5

Planenligt

1

2

1

1

1

1

6,5

Liten avvikelse

1

4

1

1

1

1

8,5

Utanför planlagt område

1

4

1

1

1

1

8,5

Planenligt

1

2

1

1

1

1

6,5

Liten avvikelse

1

4

1

1

1

1

8,5

Utanför planlagt område

1

4

1

1

1

1

8,5

Summa tid

Planenligt

Avslut av ärende

Slutbesked

A 5.6

Slutsamråd

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

Arbetsplatsbesök

A 5.5

Startbesked

A 5.4

Tekniskt samråd

A 5.3

Expediering och
kungörelse

A 5.2

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

Bygglov-prövning

A 5.1

Start av ärende

Ärendetyp

← Till Översikt

A 6 Tidsuppskattning
Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp
A 6.1

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Start av
ärende

Lovprövning

Expediering
och

Avslut av
ärende

Summa tid

0,5

4

1

1

6,5

Start av
ärende

Lovprövning

Expediering
och

Avslut av
ärende

Summa tid

1

4

1

1

7

A 7 Tidsuppskattning
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp
A 7.1

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av
säsongskaraktär

A 8 Tidsuppskattning

Handläggning
av anmälan

Expediering och
kungörelse
Tekniskt
samråd

Startbesked

Arbetsplatsbesök

Slutsamråd

1

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

A 8.9

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

1

0,5

A 8.10

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan
tekniskt samråd

1

0,5

A 8.11

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

1

2

A 8.12

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

1

1

1

2

1

1

A 8.1
A 8.2

A 8.3

A 8.4

A 8.5

A 8.6

A 8.7
A 8.8

A 8.13

A 8.14

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd
Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och
bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med
tekniskt samråd
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och
bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan
tekniskt samråd
Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd
Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd
Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd
Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

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

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

A 8.15

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

1

2

A 8.16

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

1

2

1

2

1

2

A 8.17

A 8.18

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

1

2

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

1

2

1

1
2

1

2

1

1

3

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

2

1

Summa tid

Start av ärende

Ärendetyp

Slutbesked
Avslut av
ärende

Anmälningspliktiga åtgärder

1

1

9

1

1

4

1

1

9

1

1

4

1

1

9

1

1

3

1

1

9

1

1

3

1

1

8

1

1

3

1

1 10

1

1

3

1

1

9

1

1

3

1

1

9

1

1

4

1

1

9

1

1

4

A 8.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt
samråd

1

2

A 8.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt
samråd

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

A 8.21

A 8.22

A 8.23

A 8.24

A 8.25

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.
Attefallshus
Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.
Attefallshus
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd.
Attefallsbostadshus
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd.
Attefallsbostadshus
Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § planoch bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus
som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen

A 8.26

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

1

2

A 8.27

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

1

2

A 8.28

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

1

2

A 8.29

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

1

2

A 8.30

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

1

2

A 8.31

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

1

2

3

1

2

1

1

1 10

1

1

1

1 10

1

1

5

1

1

9

1

1

1

5

1

1

1

5

1

1

1

7

1

1

1

5

1

1

1

7

1

1

1

5

1

1

9

1

1

5

1

2

1

2

1

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

4

← Till Översikt

A 9 Tidsuppskattning

1

1

4

1

1

Summa tid

1

1

1 10

1

1

7

Summa tid

2

Avslut av ärende

1

Avslut av ärende

Arbets-platsbesök

4

Slutbesked

Startbesked

1

Slutbesked

Tekniskt samråd

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Expediering och
kungörelse

A 9.2

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Lovprövning

A 9.1

Start av ärende

Ärendetyp

Slutsamråd

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

A 10 Tidsuppskattning

Arbetsplatsbesök

1

4

1

2

1

2

1

4

1

1

Slutsamråd

Startbesked

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Tekniskt samråd

A 10.2

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Expediering och
kungörelse

A 10.1

Lovprövning

Ärendetyp

Start av ärende

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

1

1 11

1

1

7

← Till Översikt

A 11 Tidsuppskattning
Förhandsbesked
Start av Prövning av ansökan
ärende

Ärendetyp

A 11.1

Expediering
och
kungörelse

Avslut av
ärende

Summa tid

Inom planlagt
område

0,5

8

1

0,5

10

Utanför planlagt
område

0,5

15

1

0,5

17

Förhandsbesked
A 11.2

A 12 Tidsuppskattning
Villkorsbesked
Ärendetyp

A 12.1

Villkorsbesked

Avgift

Timdebitering

A 13 Tidsuppskattning
Ingripandebesked
Ärendetyp
A 13.1

Ingripandebesked

Avgift
Timdebitering

← Till Översikt

A 14 Tidsuppskattning
Extra arbetsplatsbesök
Ärendetyp
A 14.1

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Utförande

Summa tid

Avgift

2

1 920 kr

← Till Översikt

A 15 Tidsuppskattning
Strandskyddsdispens
Ärendetyp

A 15.1

Strandskyddsdispens

Start av
ärende

Prövning av
ansökan

Expediering

Avslut av
ärende

Summa tid

Avgift

0,5

6,5

0,5

1

8,5

8 160 kr

← Till Översikt

A 16 Tidsuppskattning
Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

A 16.1

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

A 16.2

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

Avgift
I enlighet med tillämplig tabell

Timdebitering

A 17 Tidsuppskattning
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp
A 17.1

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avgift
Timdebitering

A 18 Tidsuppskattning
Avslag

A 18.1

Ärendetyp

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

Ärendetyp

Avgift

Avslag

A 19 Tidsuppskattning
Avskrivning

A 19.1

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

Avskrivning

A 20 Tidsuppskattning
Avvisning
Ärendetyp

A 20.1

Avvisning

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

Taxa för bygglov och
strandskyddsdispens mm.
Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen
Antagen av respektive kommunfullmäktige XX-XX
Gäller från och med 2020-01-01
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TAXEBESTÄMMELSER
Inledande bestämmelser
Enligt denna taxa utgår avgift för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. framställning av arkivbeständiga handlingar,
6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 4141 b §§, och 7. andra tids eller
kostnadskrävande åtgärder.
8. beslut om strandskyddsdispens
Eventuella planavgifter debiteras enligt separat taxa: XXX
Moms (mervärdesomsättningsskatt) debiteras inte.

Allmänna bestämmelser
Beräkning av avgift
Avgift enligt tabell
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1-20. Beloppen i tabellerna 1-20
har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för
verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av
ärende som åtgärden avser.
Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer.
Reducerad avgift vid justering av gällande lov
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift
enligt den tabell där åtgärden återfinns. Om byggnadsnämnden finner att det är
motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50
eller 75 %.

3

Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av
en- och tvåbostadshus.
Avseende ärenden för en och tvåbostadshus i enlighet med tabell 1 räknas
tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt
ingår i samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder
enligt tabell 8 om de ingår i samma ansökan som nybyggnationen av
bostadshuset.
Tidsbegränsade bygglov
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov som för ett
permanent bygglov för motsvarande åtgärd.
Anståndsbeslut
Ingen avgift utgår för anståndsbeslut.
Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften
genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras
med antalet nedlagda timmar i ärendet.
Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden är 960 kronor per timme för ärenden som avses i tabell
1-20.
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den
handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att gå in i tabellen
”Tidsuppskattning” och räkna samman de handläggningsåtgärder som har
vidtagits.
Tidsersättning
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.
Höjning/sänkning av avgift
Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller
sänkning av avgiften, äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt
uppdrag besluta om detta.
Ändring av taxan
Ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

4

Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd
åtgärd vidtagits.
Avgift får även tas ut i förskott.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs i högre instans.
Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.
Reducering av avgift om tidsfristen överskrids
Om nämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov,
förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften som nämnden tar ut reduceras.
Viss del av de avgiftsberättigade handläggningsmomenten reduceras med en
femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller
för att meddela beslut i ärendet. Med påbörjad vecka avses den sjudagarsperiod
som börjar dagen efter det att tidsfristen löpt ut. Det är en femtedel av den
ursprungliga avgiften som ska reduceras varje vecka.
I ett ärende om bygglov, rivningslov eller marklov ska följande delar av avgiften
reduceras:




beslut om lov
expediering och kungörelse
andra tids- och kostnadskrävande åtgärder

I ett ärende om förhandsbesked ska följande delar av avgiften reduceras:
 beslut om förhandsbesked
 expediering och kungörelse
 andra tids- och kostnadskrävande åtgärder
I ett ärende om anmälan ska följande delar av avgiften reduceras:
tekniskt samråd
 beslut om startbesked
 beslut om slutbesked
 andra tids- och kostnadskrävande åtgärder

5

Icke utnyttjade bygglov
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för
åtgärder efter beslut om bygglov vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de
fall bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har
upphört att gälla, ränta utgår inte.
Taxans ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft från och med den 2020-01-01 och gäller för ärenden
inkomna från och med detta datum.
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TAXETABELLER

7

8

9

10

11

12

13

14

Förklaringar av vissa begrepp
Listan nedan innehåller förklaringar av vissa begrepp som finns i taxan. När begreppen
avser handläggningsmoment, är det den genomsnittliga tiden för arbetet med respektive
moment som anges i tids- och kostnadsuppskattningarna.
Arbetsplatsbesök I detta bör ingå såväl för- som efterarbete som det faktiska
arbetsplatsbesöket
Avskrivning av ett ärende sker om sökanden återkallar sin ansökan.
Avslut av ärende I detta ingår exempelvis rensning, fakturering och arkivering.
Avvikelse från detaljplan Den föreslagna åtgärden överensstämmer inte med gällande
detaljplan eller gällande områdesbestämmelser.
Avvisning Om en ansökan är så ofullständig att ärendet inte går att pröva i sak, ska
ansökningen avvisas.
Expediering och kungörelse Den genomsnittliga tiden för detta utslaget på alla
ärenden av respektive typ.
Liten avvikelse Sådan liten avvikelse från gällande detaljplan eller gällande
områdesbestämmelser som avses i 9 kap. 31b § PBL.
Lovprövning I detta ingår exempelvis inläsning av material, prövning och
beslutsfattande, den genomsnittliga tiden för eventuella platsbesök, att skriva beslut,
grannehörande, remittering och att skriva fram ärenden till nämnden. Nybyggnad
Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny
plats (definition enligt 1 kap. 4§ PBL).
Planenligt Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande
områdesbestämmelser eller givet förhandsbesked.
Slutbesked I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutbeskedet.
Slutsamråd I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutsamrådet
Start av ärende I detta ingår exempelvis registrering, upprättande av ärende, kontroll
av inkomna handlingar, fördelning av ärenden.
Startbesked I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska startbeskedet.
Tekniskt samråd I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska
samrådet.
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym
(definition enligt 1 kap. 4 § PBL).
Utanför planlagt område Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med
detaljplan eller områdesbestämmelser, och omfattas inte heller av ett tidigare givet
förhandsbesked.
Ändring av en byggnad En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde (definition enligt 1 kap.
4 § PBL).

15

RÄKNEEXEMPEL NY TAXA BYGGLOV MM (960kr/h)
En- och tvåbostadshus
Åtgärd
Nybyggnad av ett en- eller
tvåbostadshus
(130-199 kvm)

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt
område

Åtgärd
Inglasning av befintlig
altan/skärmtak, utan tekniskt
samråd

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt
område

Åtgärd
Nybyggnad komplementbyggnad,
utan tekniskt samråd
(>50 kvm)

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt
område

Nuvarande
Taxa
15 457
19 809
20 566

Nuvarande
Taxa
2548
4696
4823

Nuvarande
Taxa
4842
7229
7462

Ny Taxa

Örebro

Kumla

Flen

26 400
31 200
31 200

35 000
41 250
41 250

29 609
34 714
34 714

25 875
31 050
31 050

Ny Taxa

Örebro

Kumla

Flen

5 616
6 637
6 367

4800
4800
4800

Ny Taxa

Örebro

Kumla

Flen

10 080
12 000
12 000

12 500
15 000
15 000

11 231
13 273
13 273

10 350
10 350
6 210

Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader
Åtgärd
Nybyggnad 1001-5000 kvm med
tekniskt samråd
(4000-4999kvm)

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt
område

Åtgärd
Tillbyggnad 0-100 kvm, med
tekniskt samråd

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt
område

Nuvarande
Taxa
121 321
147 008
153 062

Nuvarande
Taxa
4842
7229
7462

Ny Taxa

Örebro

Kumla/

Flen

41 760
46 560
46 560

53 750
60 000
60 000

44 924
50 029
50 029

42 435
47 610
47 610

Ny Taxa

Örebro

Kumla

Flen

14 880
18 720
18 720

22 500
27 500
27 500

19 399
23 483
23 483

15 525
15 525
11 385

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

Nuvarande
Taxa
6 641

Ny Taxa

Örebro

Kumla

Flen

9 120

13 125

11 231

5 175

2 491

4 320

6 875

5 105

4 140

Åtgärd
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller
rökkanal, utan tekniskt samråd

Nuvarande
Taxa
910

Ny Taxa

Örebro

Kumla

Flen

2400

3125

3 574

3 105

Förhandsbesked och strandskyddsdispens
Åtgärd
Förhandsbesked

Åtgärd
Strandskyddsdispens

Inom planlagt område
Utanför planlagt
område

Nuvarande
Taxa
5000-8000
5000-8000

Nuvarande
Taxa
4000-5000

Ny Taxa

Örebro

Kumla

Flen

9600
16 320

20 625
23 125

11 231
13 784

19 148

Ny Taxa

Örebro

Kumla

Flen

8160

11 875

10 721

-

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §153/19

Dnr: KS 2019/224

Samhällsbyggnadsnämnden § 131 Taxa för bygglov
och strandskyddsdispens
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för
bygglov och strandskyddsdispens mm
Ärendebeskrivning
Taxan är kommunens medel för att ta betalt för
handläggningen av exempelvis bygglov och vissa andra
ärenden enligt plan- och bygglagen, PBL. Att upprätta och
besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd i arbetet
tar SKL fram underlag för konstruktion av taxan.
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att
kommunerna ska kunna få täckning för sina kostnader för
den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.
År 2014 tog SKL fram den första versionen av ett nytt
underlag för konstruktion av PBL-taxa. Målet är att
underlaget ska kunna bidra till kommunala taxor som är
långsiktigt hållbara och lätta att förstå och arbeta med.
Nämnden såg senast över PBL-taxan i sin helhet i samband
med att nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011. Taxan
som antogs utgår från den modell som SKL tagit fram. 2014
tog SKL fram en ny modell för att beräkna PBL-taxa vilken
utgår från nedlagd tid vid olika moment i handläggningen. I
länet har Örebro, Kumla och Hallsberg övergått till den nya
modellen. Även Karlskoga bereder ärendet för att anta
samma taxemodell.
En ny taxemodell som genererar fasta prisuppgifter
avseende vad ett bygglov eller annat ärende kommer
kosta kommer dels bidra till effektivitet i handläggningen,
då handläggaren inte behöver beräkna rättssäkerheten att
samtliga handläggare använder taxan på samma sätt, det
finns inget utrymme för olika tolkningar. Slutligen bidrar
det med en förutsägbarhet för sökanden exakt vad
bygglovet eller motsvarande ärende kommer att kosta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13 (47)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för
bygglov och strandskyddsdispens mm
_____
För kännedom
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14 (47)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-03

1 (1)
KS 2019/241

Kanslienheten
Ellinor Halldan
0581-810 31
ellinor.halldan@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den
3 september 2019
Förslag till beslut
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 3 september
2019 överlämnas till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 32 ska det vid fullmäktiges
april- och oktobersammanträde redovisas de medborgarförslag som
överlåtits till nämnder att besvara.
Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag överlåtna
till nämnder per den 3 september 2019.
Ellinor Halldan
Kommunsekreterare

Bilagor:
Redovisning av medborgarförslag KS 2019/241–2

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §162/19

Dnr: KS 2019/241

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till
nämnder per den 3 september 2019
Beslut
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per
den 3 september 2019 överlämnas till kommunfullmäktige.
Återkoppling ska ske till medborgaren när handläggningen av
förslaget tar tid.
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 32 ska det vid
fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisas de
medborgarförslag som överlåtits till nämnder att besvara.
Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag
överlåtna till nämnder per den 3 september 2019.
Förslag till beslut
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per
den 3 september 2019 överlämnas till kommunfullmäktige.
Ledamöternas förslag till beslut
Nils Detlofsson (L) föreslår att återkoppling ska ske till
medborgaren när handläggningen av förslaget tar tid.
Beslutsgång
Ordförande Jonas Kleber (C) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta enligt förslag till beslut med Nils Detlofsson (L)
tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

30 (47)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §162/19

Dnr: KS 2019/241

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till
nämnder per den 3 september 2019
Beslut
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per
den 3 september 2019 överlämnas till kommunfullmäktige.
Återkoppling ska ske till medborgaren när handläggningen av
förslaget tar tid.
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 32 ska det vid
fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisas de
medborgarförslag som överlåtits till nämnder att besvara.
Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag
överlåtna till nämnder per den 3 september 2019.
Förslag till beslut
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per
den 3 september 2019 överlämnas till kommunfullmäktige.
Ledamöternas förslag till beslut
Nils Detlofsson (L) föreslår att återkoppling ska ske till
medborgaren när handläggningen av förslaget tar tid.
Beslutsgång
Ordförande Jonas Kleber (C) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta enligt förslag till beslut med Nils Detlofsson (L)
tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

30 (47)

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 3 september 2019.
Dnr

Ärende

Ärendegång

KS 2018/57

Medborgarförslag om att det ska finnas
parkeringsplatser på rätt sida om järnvägen för
hemtjänst - och nattpatrullens personal i Lindesberg

KF § 21 2018-02-26
Behandlas av KS 2019-09-25

KS 2018/202

Medborgarförslag om utomhusbad på Loppholmarna KF 2018-05-23
i Lindesberg
Överlämnad till kommunstyrelsen

KS 2018/289

Medborgarförslag om rullstolsgunga i Lindesberg

KF 2018-09-27
Behandlas av KS 2019-09-25

KS 2019/90

Medborgarförslag om gång- och cykelbana
Lindesberg-Fornaboda-Gusselby

KF §110 2019-05-20
Överlämnad till kommunstyrelsen

KS 2019/179

Medborgarförslag om gångtunnel under järnvägen
från järnvägs- och busstation till Banvägen

KF §132 2019-06-10
Överlämnad till kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-03

1 (1)
KS 2019/242

Kanslienheten
Ellinor Halldan
0581-810 31
ellinor.halldan@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade per den 3
september 2019
Förslag till beslut
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 3 september
2019 överlämnas till kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska kommunstyrelsen
vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisa de motioner som
inte har beretts färdigt.
Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som inte är
slutbehandlade per den 3 september 2019.
Ellinor Halldan
Kommunsekreterare

Bilagor:
Redovisning av motioner KS 2019/242–2

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §163/19

31 (47)

Dnr: KS 2019/242

Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade
per den 3 september 2019
Beslut
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 3
september 2019 överlämnas till kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska
kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt.
Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som
inte är slutbehandlade per den 3 september 2019.
Förslag till beslut
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 3
september 2019 överlämnas till kommunfullmäktige
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 3 september 2019.
Dnr

Ärende

Ärendegång

KS 2017/385

Motion från Lillemor Bodman (M) om att skapa
gästbryggor i Lindesjön

KF 2017-11-22
Behandlas av KS 2019-09-25

KS 2018/303

Motion från Ulla Lundqvist (S) om rensning av träd
och bilvrak, påfyllning av sand och lagning av
brygga vid badplatsen Viken i Guldsmedshyttan

KF 2018-10-16
KS §124 2019-06-19
Behandlas av KF 2019-09-16

KS 2018/441

Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta
Andergard (KD) om hållbar konsumtion

KF 2018-11-21
Behandlas av KS 2019-09-25

KS 2018/467

Motion från Sanna Jansson (L) om ordningsvakter i
Lindesbergs stad vid större evenemang

KF 2018-11-21
KS §137 2019-08-27
Behandlas av KF 2019-09-16

KS 2019/68

Motion från Emil Wellander (M) om
funktionsanpassade lekplatser

KF 2019-02-25
Behandlas av KS 2019-09-25

KS 2019/70

Motion från Inger Griberg (MP) om förstärkning till
upphandlingsavdelningen

KF 2019-02-25
Behandlas av KS 2019-09-25

KS 2019/115

Motion från Lillemor Bodman (M) om
integrationsarbete i Lindesbergs kommuns skolor

KF §109 2019-05-20
Remitterad till KS
Remitterad till barn- och utbildningsnämnden

KS 2019/136

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om möjligheter
att cykla året runt

KF §97 2019-05-20
Remitterad till KS
Remitterad till Samhällsbyggnadsförbundet

KS 2019/168

Motion från Inger Griberg (MP) om att upprätta en
koldioxidbudget för Lindesbergs kommun

KF §106 2019-05-20
Remitterad till KS

KS 2019/178

Motion från Markus Lundin (KD) om
sommarvistelse för ensamma äldre

KF §131 2019-06-10
Behandlas av KS 2019-09-25

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §163/19

31 (47)

Dnr: KS 2019/242

Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade
per den 3 september 2019
Beslut
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 3
september 2019 överlämnas till kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska
kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt.
Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som
inte är slutbehandlade per den 3 september 2019.
Förslag till beslut
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 3
september 2019 överlämnas till kommunfullmäktige
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-11

1 (1)
KS 2019/245

Kommunledningskontoret
Gunilla Sandgren
0581-817 17
gunilla.sandgren@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Skattesats 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta


Utdebiteringen för år 2020 fastställs till 22:30 per skattekrona

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2019 fastställdes av
kommunfullmäktige i 2018-09-27 till 22:30 kronor per skattekrona.
Förslaget innebär oförändrad skattesats 2020.

Gunilla Sandgren
Ekonomichef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §148/19

Dnr: KS 2019/245

Skattesats 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta


Utdebiteringen för år 2020 fastställs till 22:30 per
skattekrona

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2019 fastställdes av
kommunfullmäktige i september 2018 till 22:30 kronor per
skattekrona.
Budgetförslaget innebär oförändrad skattesats 2020.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta


Utdebiteringen för år 2020 fastställs till 22:30 per
skattekrona

Ledamöternas förslag till beslut
Ulf Axelsson (V) avstår från att delta i beslutet.
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Markus Lundin (KD) föreslår bifall till förvaltningens förslag.
_____
Meddelas för åtgärd
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8 (47)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §148/19

Dnr: KS 2019/245

Skattesats 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta


Utdebiteringen för år 2020 fastställs till 22:30 per
skattekrona

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2019 fastställdes av
kommunfullmäktige i september 2018 till 22:30 kronor per
skattekrona.
Budgetförslaget innebär oförändrad skattesats 2020.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta


Utdebiteringen för år 2020 fastställs till 22:30 per
skattekrona

Ledamöternas förslag till beslut
Ulf Axelsson (V) avstår från att delta i beslutet.
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Markus Lundin (KD) föreslår bifall till förvaltningens förslag.
_____
Meddelas för åtgärd
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8 (47)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-11

1 (1)
KS 2019/246

Kommunledningskontoret
Gunilla Sandgren
0581-817 17
gunilla.sandgren@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige

Borgensavgift 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt lånebelopp
2019-12-31, d v s saldot året innan budgetåret. Avgiften är oförändrad i
förhållande till 2019 och gäller åtaganden enligt kommunfullmäktiges beslut
2015-11-24 § 210.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunal borgensavgift för att på
så sätt kompensera för den ekonomiska fördel det innebär för de kommunala
bolagen att kommunen gått i borgen för lån.

Gunilla Sandgren
Ekonomichef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §149/19

Dnr: KS 2019/246

Borgensavgift 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt
lånebelopp 2019-12-31, d v s saldot året innan budgetåret.
Avgiften är oförändrad i förhållande till 2019 och gäller
åtaganden enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunal
borgensavgift för att på så sätt kompensera för den ekonomiska
fördel det innebär för de kommunala bolagen att kommunen
gått i borgen för lån.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt
lånebelopp 2019-12-31, d v s saldot året innan budgetåret.
Avgiften är oförändrad i förhållande till 2019 och gäller
åtaganden enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9 (47)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §149/19

Dnr: KS 2019/246

Borgensavgift 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt
lånebelopp 2019-12-31, d v s saldot året innan budgetåret.
Avgiften är oförändrad i förhållande till 2019 och gäller
åtaganden enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunal
borgensavgift för att på så sätt kompensera för den ekonomiska
fördel det innebär för de kommunala bolagen att kommunen
gått i borgen för lån.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt
lånebelopp 2019-12-31, d v s saldot året innan budgetåret.
Avgiften är oförändrad i förhållande till 2019 och gäller
åtaganden enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9 (47)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-03

1 (1)
KS 2018/441

Tillväxtförvaltningen
Helena Randefelt
0581-816 06
helena.randefelt@lindesberg.se

Tillväxtutskottet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Svar på motion om hållbar konsumtion
Förslag till beslut
Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från tillväxtförvaltningen daterad
den 3 september 2019.
Ärendebeskrivning
Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) föreslår i en motion att
Lindesbergs kommun, tillsammans med andra aktörer, ska anordna en mässa
om återanvändning och second hand.
Hållbarhet är en samhällsaktuell och viktig fråga och Lindesbergs kommun
arbetar med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet på olika sätt inom
olika delar i organisationen. Lindesbergs kommun arrangerar sällan egna
mässor och då i syfte att marknadsföra kommunen för specifika målgrupper
(ex. gymnasiemässa, seniormässa). Att anordna en mässa kräver både
personella och ekonomiska resurser, vilket inte finns avsatt i
tillväxtförvaltningens budget. Däremot finns möjligheter att bidra med
praktisk hjälp om någon annan aktör skulle vilja arrangera en liknande mässa.
Arbetsmarknadsenheten har idag samverkan med samtliga i motionen
nämnda aktörer genom bland annat praktikplatser och arbetsträning.
Tillväxtförvaltningen uppmuntrar gärna föreningslivet och ideella
organisationer till liknande initiativ och inom förvaltningens verksamheter
finns målgrupper både inom arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen
som skulle kunna vara aktuella vid ett liknande arrangemang om så skulle
önskas.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Helena Randefelt
Handläggare

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §168/19

38 (47)

Dnr: KS 2018/441

Svar på motion från Markus Lundin (KD) Margareta
Andergard (KD) om hållbar konsumtion
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta


Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från
tillväxtförvaltningen daterad den 3 september 2019.

Ärendebeskrivning
Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) föreslår i en
motion att Lindesbergs kommun, tillsammans med andra
aktörer, ska anordna en mässa om återanvändning och second
hand.
Hållbarhet är en samhällsaktuell och viktig fråga och
Lindesbergs kommun arbetar med social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet på olika sätt inom olika delar i
organisationen. Lindesbergs kommun arrangerar sällan egna
mässor och då i syfte att marknadsföra kommunen för specifika
målgrupper (ex. gymnasiemässa, seniormässa). Att anordna en
mässa kräver både personella och ekonomiska resurser, vilket
inte finns avsatt i tillväxtförvaltningens budget. Däremot finns
möjligheter att bidra med praktisk hjälp om någon annan aktör
skulle vilja arrangera en liknande mässa.
Arbetsmarknadsenheten har idag samverkan med samtliga i
motionen nämnda aktörer genom bland annat praktikplatser
och arbetsträning.
Tillväxtförvaltningen uppmuntrar gärna föreningslivet och
ideella organisationer till liknande initiativ och inom
förvaltningens verksamheter finns målgrupper både inom
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen som skulle
kunna vara aktuella vid ett liknande arrangemang om så skulle
önskas.
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta


Justerandes signatur

Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från
tillväxtförvaltningen daterad den 3 september 2019.
Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

_____
För kännedom
Markus Lundin (KD)
Margareta Andergard (KD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

39 (47)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-10

Tillväxtutskottet

TU §70/19

Dnr: KS 2018/441

Svar på motion om hållbar konsumtion
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta


Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från
tillväxtförvaltningen daterad den 3 september 2019.

Ärendebeskrivning
Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) föreslår i en
motion att Lindesbergs kommun, tillsammans med andra
aktörer, ska anordna en mässa om återanvändning och second
hand.
Hållbarhet är en samhällsaktuell och viktig fråga och
Lindesbergs kommun arbetar med social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet på olika sätt inom olika delar i
organisationen. Lindesbergs kommun arrangerar sällan egna
mässor och då i syfte att marknadsföra kommunen för specifika
målgrupper (ex. gymnasiemässa, seniormässa). Att anordna en
mässa kräver både personella och ekonomiska resurser, vilket
inte finns avsatt i tillväxtförvaltningens budget. Däremot finns
möjligheter att bidra med praktisk hjälp om någon annan aktör
skulle vilja arrangera en liknande mässa.
Arbetsmarknadsenheten har idag samverkan med samtliga i
motionen nämnda aktörer genom bland annat praktikplatser
och arbetsträning.
Tillväxtförvaltningen uppmuntrar gärna föreningslivet och
ideella organisationer till liknande initiativ och inom
förvaltningens verksamheter finns målgrupper både inom
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen som skulle
kunna vara aktuella vid ett liknande arrangemang om så skulle
önskas.
Förvaltningens förslag till beslut
Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från
tillväxtförvaltningen daterad den 3 september 2019.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7 (12)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §168/19

38 (47)

Dnr: KS 2018/441

Svar på motion från Markus Lundin (KD) Margareta
Andergard (KD) om hållbar konsumtion
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta


Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från
tillväxtförvaltningen daterad den 3 september 2019.

Ärendebeskrivning
Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) föreslår i en
motion att Lindesbergs kommun, tillsammans med andra
aktörer, ska anordna en mässa om återanvändning och second
hand.
Hållbarhet är en samhällsaktuell och viktig fråga och
Lindesbergs kommun arbetar med social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet på olika sätt inom olika delar i
organisationen. Lindesbergs kommun arrangerar sällan egna
mässor och då i syfte att marknadsföra kommunen för specifika
målgrupper (ex. gymnasiemässa, seniormässa). Att anordna en
mässa kräver både personella och ekonomiska resurser, vilket
inte finns avsatt i tillväxtförvaltningens budget. Däremot finns
möjligheter att bidra med praktisk hjälp om någon annan aktör
skulle vilja arrangera en liknande mässa.
Arbetsmarknadsenheten har idag samverkan med samtliga i
motionen nämnda aktörer genom bland annat praktikplatser
och arbetsträning.
Tillväxtförvaltningen uppmuntrar gärna föreningslivet och
ideella organisationer till liknande initiativ och inom
förvaltningens verksamheter finns målgrupper både inom
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen som skulle
kunna vara aktuella vid ett liknande arrangemang om så skulle
önskas.
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta


Justerandes signatur

Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från
tillväxtförvaltningen daterad den 3 september 2019.
Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

_____
För kännedom
Markus Lundin (KD)
Margareta Andergard (KD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

39 (47)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-10

Tillväxtutskottet

TU §70/19

Dnr: KS 2018/441

Svar på motion om hållbar konsumtion
Beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta


Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från
tillväxtförvaltningen daterad den 3 september 2019.

Ärendebeskrivning
Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) föreslår i en
motion att Lindesbergs kommun, tillsammans med andra
aktörer, ska anordna en mässa om återanvändning och second
hand.
Hållbarhet är en samhällsaktuell och viktig fråga och
Lindesbergs kommun arbetar med social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet på olika sätt inom olika delar i
organisationen. Lindesbergs kommun arrangerar sällan egna
mässor och då i syfte att marknadsföra kommunen för specifika
målgrupper (ex. gymnasiemässa, seniormässa). Att anordna en
mässa kräver både personella och ekonomiska resurser, vilket
inte finns avsatt i tillväxtförvaltningens budget. Däremot finns
möjligheter att bidra med praktisk hjälp om någon annan aktör
skulle vilja arrangera en liknande mässa.
Arbetsmarknadsenheten har idag samverkan med samtliga i
motionen nämnda aktörer genom bland annat praktikplatser
och arbetsträning.
Tillväxtförvaltningen uppmuntrar gärna föreningslivet och
ideella organisationer till liknande initiativ och inom
förvaltningens verksamheter finns målgrupper både inom
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen som skulle
kunna vara aktuella vid ett liknande arrangemang om så skulle
önskas.
Förvaltningens förslag till beslut
Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från
tillväxtförvaltningen daterad den 3 september 2019.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7 (12)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-06-04

1 (1)
KS 2018/467

Kommunledningskontoret
Henrik Arenvang
0581-810 34
henrik.arenvang@lindesberg.se

Utskottet för stöd och strategi

Svar på Motion från Sanna Jansson (L) om ordningsvakter i
Lindesbergs stad vid större evenemang
Förslag till beslut
Kommundirektören föreslår utskottet för stöd och strategi föreslå
kommunstyrelsen att
 avslå förslaget om ordningsvakter i Lindesbergs stad vid större
evenemang.
Ärendebeskrivning
Sanna Jansson föreslår ordningsvakter i Lindesbergs stad vid större
evenemang.
Förvaltningens motivering till beslutet
Ansvaret för ordningsvakter vid större evenemang tillfaller arrangören. Vid
ansökan om större evenemang ställer ofta Polisen krav på att ordningsvakter
ska finnas. Att ansvara för ordningsvakter vid större evenemang är därför
arrangörens.
Ett exempel är Lindemarken och Tivolit där Polisen beslutat om minst fyra
ordningsvakter vid tivoliplan. Detta för att överhuvudtaget få tillståndet att
ordna evenemanget.

Henrik Arenvang
Kommundirektör
För åtgärd:
Kommunstyrelsen

Bilagor:
Motion från Sanna Jansson (L) om ordningsvakter i Lindesbergs stad vid
större evenemang.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-08-27

Kommunstyrelsen

KS §137/19

13 (28)

Dnr: KS 2018/467

Motion från Sanna Jansson (L) om ordningsvakter i
Lindesbergs stad vid större evenemang
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
förslaget om ordningsvakter i kommunens regi i Lindesbergs
stad vid större evenemang.
Ärendebeskrivning
Sanna Jansson (L) föreslår i en motion daterad den 23 november
2018 att Lindesbergs kommun ansöker om tillstånd och
upphandlar ordningsvakter som kan sättas in vid behov, till
exempel vid större evenemang.
Kommundirektören inkom med en tjänsteskrivelse den 4 juni
2019.
Ansvaret för ordningsvakter vid större evenemang tillfaller
arrangören. Vid ansökan om större evenemang ställer ofta
Polisen krav på att ordningsvakter ska finnas. Att ansvara för
ordningsvakter vid större evenemang är därför arrangörens.
Ett exempel är Lindemarken och Tivolit där polisen beslutat om
minst fyra ordningsvakter vid tivoliplan. Detta för att
överhuvudtaget få tillståndet att ordna evenemanget.
Förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att
avslå förslaget om ordningsvakter i kommunens regi i
Lindesbergs stad vid större evenemang.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-06-12

Utskottet för stöd och strategi

USS §18/19

11 (12)

Dnr: KS 2018/467

Remiss - Motion från Sanna Jansson (L) om
ordningsvakter i Lindesbergs stad vid större
evenemang
Beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att
avslå förslaget om ordningsvakter i kommunens regi i
Lindesbergs stad vid större evenemang.
Ärendebeskrivning
Sanna Jansson (L) föreslår i en motion daterad den 23 november
2018 att Lindesbergs kommun ansöker om tillstånd och
upphandlar ordningsvakter som kan sättas in vid behov, till
exempel vid större evenemang.
Kommundirektören inkom med en tjänsteskrivelse den 4 juni
2019.
Ansvaret för ordningsvakter vid större evenemang tillfaller
arrangören. Vid ansökan om större evenemang ställer ofta
Polisen krav på att ordningsvakter ska finnas. Att ansvara för
ordningsvakter vid större evenemang är därför arrangörens.
Ett exempel är Lindemarken och Tivolit där polisen beslutat om
minst fyra ordningsvakter vid tivoliplan. Detta för att
överhuvudtaget få tillståndet att ordna evenemanget.
Förvaltningens förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att
avslå förslaget om ordningsvakter i Lindesbergs stad vid större
evenemang.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår tillägg till förvaltningens
förslag:
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att
avslå förslaget om ordningsvakter i kommunens regi i
Lindesbergs stad vid större evenemang.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-06-12

Utskottet för stöd och strategi

12 (12)

Beslutsgång
Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta
enligt förvaltningens förslag med Irja Gustavsson (S)
tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-08-27

Kommunstyrelsen

KS §137/19

13 (28)

Dnr: KS 2018/467

Motion från Sanna Jansson (L) om ordningsvakter i
Lindesbergs stad vid större evenemang
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
förslaget om ordningsvakter i kommunens regi i Lindesbergs
stad vid större evenemang.
Ärendebeskrivning
Sanna Jansson (L) föreslår i en motion daterad den 23 november
2018 att Lindesbergs kommun ansöker om tillstånd och
upphandlar ordningsvakter som kan sättas in vid behov, till
exempel vid större evenemang.
Kommundirektören inkom med en tjänsteskrivelse den 4 juni
2019.
Ansvaret för ordningsvakter vid större evenemang tillfaller
arrangören. Vid ansökan om större evenemang ställer ofta
Polisen krav på att ordningsvakter ska finnas. Att ansvara för
ordningsvakter vid större evenemang är därför arrangörens.
Ett exempel är Lindemarken och Tivolit där polisen beslutat om
minst fyra ordningsvakter vid tivoliplan. Detta för att
överhuvudtaget få tillståndet att ordna evenemanget.
Förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att
avslå förslaget om ordningsvakter i kommunens regi i
Lindesbergs stad vid större evenemang.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-08-21

1 (1)
KS 2017/385

Kommunledningskontoret
Henrik Arenvang
0581-810 34
henrik.arenvang@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Motion från Lillemor Bodman (M) om att skapa gästbryggor i
Lindesjön
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen besvaras
med kommundirektörens yttrande.
Ärendebeskrivning
Lillemor Bodman (M) föreslår i en motion att det skapas gästbryggor i
Lindessjön där båtägare kan lägga till för att till exempel handla, göra
restaurangbesök, spela minigolf och köpa glass.
Under sommaren 2019 har samhällsbyggnadsförbundet ordnat två platser på
kyrkbryggan.
Utanför före detta Strandskolan har LIBO byggt en brygga och där kommer
det också att finnas möjlighet för båtägare att förtöja sin båt.
Med hänvisning till dessa båtplatser anses motionen om att skapa gästbryggor
i Lindesjön besvarad.

Henrik Arenvang
Kommundirektören

För kännedom:
Lillemor Bodman (M)

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §164/19

Dnr: KS 2017/385

Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om att
skapa gästbryggor i Lindesjön
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen besvaras med kommundirektörens yttrande.
Ärendebeskrivning
Lillemor Bodman (M) föreslår i en motion att det skapas
gästbryggor i Lindessjön där båtägare kan lägga till för att till
exempel handla, göra restaurangbesök, spela minigolf och köpa
glass.
Under sommaren 2019 har samhällsbyggnadsförbundet ordnat
två platser på kyrkbryggan.
Utanför före detta Strandskolan har LIBO byggt en brygga och
där kommer det också att finnas möjlighet för båtägare att
förtöja sin båt.
Med hänvisning till dessa båtplatser anses motionen om att
skapa gästbryggor i Lindesjön besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen besvaras med kommundirektörens yttrande.
_____
För kännedom:
Lillemor Bodman (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

32 (47)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §164/19

Dnr: KS 2017/385

Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om att
skapa gästbryggor i Lindesjön
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen besvaras med kommundirektörens yttrande.
Ärendebeskrivning
Lillemor Bodman (M) föreslår i en motion att det skapas
gästbryggor i Lindessjön där båtägare kan lägga till för att till
exempel handla, göra restaurangbesök, spela minigolf och köpa
glass.
Under sommaren 2019 har samhällsbyggnadsförbundet ordnat
två platser på kyrkbryggan.
Utanför före detta Strandskolan har LIBO byggt en brygga och
där kommer det också att finnas möjlighet för båtägare att
förtöja sin båt.
Med hänvisning till dessa båtplatser anses motionen om att
skapa gästbryggor i Lindesjön besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen besvaras med kommundirektörens yttrande.
_____
För kännedom:
Lillemor Bodman (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

32 (47)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-08-22

1 (1)
KS 2019/178

Kommunledningskontoret
Henrik Arenvang
0581-810 34
henrik.arenvang@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Motion från Markus Lundin (KD) om sommarvistelse för
ensamma äldre
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen besvaras med
hänvisning till att socialförvaltningen redan arbetar med förslag till
sommarvistelse för äldre.
Ärendebeskrivning
Markus Lundin (KD) föreslår i en motion att kommunen i samarbete med
föreningar och organisationer erbjuder äldre ensamma en chans till några
dagars vistelse på en naturskön plats.
Socialförvaltningen arbetar med att ta fram former för sommarvistelse för
äldre med start tidigast sommaren 2020.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

För kännedom:
Markus Lundin (KD)

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §165/19

Dnr: KS 2019/178

Svar på motion från Markus Lundin (KD) om
sommarvistelse för ensamma äldre
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen
besvaras med hänvisning till att socialförvaltningen redan
arbetar med förslag till sommarvistelse för äldre.
Ärendebeskrivning
Markus Lundin (KD) föreslår i en motion att kommunen i
samarbete med föreningar och organisationer erbjuder äldre
ensamma en chans till några dagars vistelse på en naturskön
plats.
Socialförvaltningen arbetar med att ta fram former för
sommarvistelse för äldre med start tidigast sommaren 2020.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen
besvaras med hänvisning till att socialförvaltningen redan
arbetar med förslag till sommarvistelse för äldre.
_____
För kännedom:
Markus Lundin (KD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

33 (47)

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

KS §165/19

Dnr: KS 2019/178

Svar på motion från Markus Lundin (KD) om
sommarvistelse för ensamma äldre
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen
besvaras med hänvisning till att socialförvaltningen redan
arbetar med förslag till sommarvistelse för äldre.
Ärendebeskrivning
Markus Lundin (KD) föreslår i en motion att kommunen i
samarbete med föreningar och organisationer erbjuder äldre
ensamma en chans till några dagars vistelse på en naturskön
plats.
Socialförvaltningen arbetar med att ta fram former för
sommarvistelse för äldre med start tidigast sommaren 2020.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen
besvaras med hänvisning till att socialförvaltningen redan
arbetar med förslag till sommarvistelse för äldre.
_____
För kännedom:
Markus Lundin (KD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kanslienheten
Ellinor Halldan
0581-810 31
ellinor.halldan@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Motion från Emil Wellander (M) om funktionsanpassade
lekplatser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:


Motionen besvaras med yttrande från samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen daterat den 14 juni 2019

Ärendebeskrivning
Emil Wellander (M) har inkommit med en motion som föreslår att kommunen
skapar en lekplats som är funktionsanpassad för barn med
funktionsnedsättning.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande den 14 juni
2019 där det framgår att samhällsbyggnadsförbundet de senaste åren har
byggt flera lekplatser med anpassning till olika funktionsvariationer och testat
olika produkter. Förbundet kommer att fortsätta med detta utvecklingsarbete,
att integrera lekmöjligheter för barn med funktionsvariation i lekplatserna,
men att skapa en unik lekplats för barn med funktionsnedsättningar är inte
aktuellt i dagsläget.
Många av de kommunala lekplatserna är utrustade med lekredskap som är
anpassade till olika förmågor.
Vid nybyggnation av lekplatser beaktas anpassningar till olika förmågor
särskilt för att ge alla barn de bästa möjliga förutsättningarna för att utvecklas
i leken.
Lekplatsen vid församlingshemmet är ett bra exempel på hur många olika
funktionskrav har bemötts.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Ellinor Halldan
Handläggare

För kännedom:
Emil Wellander (M)
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Svar på motion från Emil Wellander (M) om
funktionsanpassade lekplatser
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:


Motionen besvaras med yttrande från
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 14
juni 2019

Ärendebeskrivning
Emil Wellander (M) har inkommit med en motion som föreslår
att kommunen skapar en lekplats som är funktionsanpassad för
barn med funktionsnedsättning.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande
den 14 juni 2019 där det framgår att
samhällsbyggnadsförbundet de senaste åren har byggt flera
lekplatser med anpassning till olika funktionsvariationer och
testat olika produkter. Förbundet kommer att fortsätta med
detta utvecklingsarbete, att integrera lekmöjligheter för barn
med funktionsvariation i lekplatserna, men att skapa en unik
lekplats för barn med funktionsnedsättningar är inte aktuellt i
dagsläget.
Många av de kommunala lekplatserna är utrustade med
lekredskap som är anpassade till olika förmågor.
Vid nybyggnation av lekplatser beaktas anpassningar till olika
förmågor särskilt för att ge alla barn de bästa möjliga
förutsättningarna för att utvecklas i leken.
Lekplatsen vid församlingshemmet är ett bra exempel på hur
många olika funktionskrav har bemötts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:


Justerandes signatur

Motionen besvaras med yttrande från
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 14
juni 2019
Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

_____
För kännedom:
Emil Wellander (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2019/68-4

MOTION
Alla barn borde få kunna leka i kommunen!
Vi lever idag i ett samhällesommångaskulle ansesom öppetoch accepterande.
Man kan
därför ställasig fråganvarför det inte finns en endatillgänglig lekplats,som är
funktionsanpassad
för barn med särskildabehov.“Lekplatserär en socialmötesplatsför både
barnoch vuxna.Forskningvisar att leken fungeraravstressande
och verkarpositivt på hälsan
och det egnavälbefinnandetskaparglädje.Lekenär en viktig träning i socialkompetens.
Samhällsbyggnad
Bergslagenansvararför allmännalekplatseri kommunen.Fastighetsägaren
ansvararför lekplatsersom ligger i anslutningtill förskolor och skolor” (Lindesberg.se,201901-21).
Lindesbergskommunhar idag flera lekplatser.Lekplatsernafinns på förskolor, och det finns
någraallmänna.Det har äventillkommit nya lekplatser,t.ex denvid Brotorpsskolan.Det är
positivt att det byggslekplatser,mendet är negativtatt inte alla barnkan leka där. Den
nybyggdalekplatsenpå Brotorpsskolanär t.ex placeradnäraSärskolan,men problemetär att
den inte är tillgänglig för alla barnsom går på Särskolan.Det har ävenbyggtsen ny lekplats
vid Församlingshemmet.
Är det verkligensådanasignalervi vill skickaut när vi byggernytt,
att lekplatsernabaraskapassaför några?Att byggaut lekplatserär å enasidanen ekonomisk
påfrestning,mendet är en väl värd prioritering vi behövergöra.
Dock finns det någralekplatsersom delvis är funktionsanpassade,
exempelvisden vid
Kyrkbergetsförskola.Problematikenär dock att denendastär tillgänglig på helgeroch
vardagarnär förskolebarnenhar gått hem,vilket gör att barnensom endastkan leka på
specifikalekplatserdå får leka ensamma.Då barn med funktionsnedsättning
oftast hinner
växainnan de kan utföra det som det ”lilla barnet” klarar av, såställerdet krav på bl.a.
gungornasutformning (högt sittandemedbalansskyddruntom,t.ex medsele/högtryggstöd),
rutschkanabör vara bredoch placeradi en slänt(ledsagaremåstekunnaåkamedbarnetoch
kunnafå upp barneti rutschkananutan att lyfta upp det 2-3 meter).En förutsättningför att
lekplatsenskakunnavara funktionsanpassad
är att den har gummeratunderlag,såatt
föräldrarnakan köra in rullstolen på lekplatsen,som det finns på Kyrkbergetsförskola.

Funktionsanpassade
lekställningarkan alla barn leka på, men på en icke funktionsanpassad
lekplats,kan inte alla barnleka på. Det bordevara en rättighetatt alla barn har en lekplatsatt
leka på.
Jag yrkar därför att Kommunfullmäktige i Lindesberg ska besluta:
att skapaen lekplatssom är funktionsanpassad
för barnmedfunktionsnedsättning
Emil Wellander(M)
Lindesberg
2019-02-22
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Dnr: KS 2019/68

Svar på motion från Emil Wellander (M) om
funktionsanpassade lekplatser
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:


Motionen besvaras med yttrande från
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 14
juni 2019

Ärendebeskrivning
Emil Wellander (M) har inkommit med en motion som föreslår
att kommunen skapar en lekplats som är funktionsanpassad för
barn med funktionsnedsättning.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande
den 14 juni 2019 där det framgår att
samhällsbyggnadsförbundet de senaste åren har byggt flera
lekplatser med anpassning till olika funktionsvariationer och
testat olika produkter. Förbundet kommer att fortsätta med
detta utvecklingsarbete, att integrera lekmöjligheter för barn
med funktionsvariation i lekplatserna, men att skapa en unik
lekplats för barn med funktionsnedsättningar är inte aktuellt i
dagsläget.
Många av de kommunala lekplatserna är utrustade med
lekredskap som är anpassade till olika förmågor.
Vid nybyggnation av lekplatser beaktas anpassningar till olika
förmågor särskilt för att ge alla barn de bästa möjliga
förutsättningarna för att utvecklas i leken.
Lekplatsen vid församlingshemmet är ett bra exempel på hur
många olika funktionskrav har bemötts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:


Justerandes signatur

Motionen besvaras med yttrande från
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 14
juni 2019
Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

_____
För kännedom:
Emil Wellander (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2019/70

Kommunledningskontoret
Gunilla Sandgren
0581-817 17
gunilla.sandgren@lindesberg.se

Utskottet för stöd och strategi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Motion från Inger Griberg (MP) om förstärkning till
upphandlingsavdelningen
Förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta:


Motionen avslås med hänvisning till ekonomichefens yttrande.

Ärendebeskrivning
Inger Griberg (MP) inkom den 25 februari 2019 med en motion där
miljöpartiet de Gröna i Lindesberg föreslår att kommunens
upphandlingsavdelning förstärks med en heltidstjänst och att
kommunkoncernen utreder en gemensam upphandlingsavdelning.
Enligt motionären bör förslaget kunna leda till kostnadseffektivare
upphandlingar, positiva effekter på det lokala näringslivet och minskade
konsultkostnader.
Kommunledningskontoret anser att föreslaget är bra, men att förslaget
behöver utredas ytterligare. Lämpligt att så sker i det uppdrag som nyligen
getts kommundirektören i samband med att kommunstyrelsen behandlade
driftbudgetramarna för 2020 och VP 2021-2022 den 27 maj 2019.
Styrelsen beslöt då att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en
genomlysning och översyn av Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och
förvaltningsorganisation med förslag till förändringar i organisationsstruktur
för att uppnå en kostnadseffektiv organisation och som ger bästa möjliga
service för Lindesbergs kommuns medborgare. Kommundirektören ska
återkomma till kommunstyrelsen i augusti med förslag till genomförandeplan.
Nyligen har ett projekt för införande av e-handel i kommunen startats och
inköpsprocessen i organisationen kommer därmed att på sikt att
effektiviseras.
Avslutningsvis vill vi notera att samarbete när det gäller upphandlingsfrågorna redan idag sker med fler aktörer än de kommunala bolagen. Vissa
upphandlingar sker tillsammans med kommunerna i norra Örebro län (KNÖL)
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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men även med andra kommuner i länet. Ett nytt samverkansavtal för
inköpssamverkan i Örebro län tecknades av kommunchefer/direktörer i
december 2018.

Gunilla Sandgren
Ekonomichef
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Svar på motion från Inger Griberg (MP) om
förstärkning till upphandlingsavdelningen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:


Motionen avslås med hänvisning till ekonomichefens
yttrande.

Ärendebeskrivning
Inger Griberg (MP) inkom den 25 februari 2019 med en motion
där miljöpartiet de Gröna i Lindesberg föreslår att kommunens
upphandlingsavdelning förstärks med en heltidstjänst och att
kommunkoncernen utreder en gemensam
upphandlingsavdelning.
Enligt motionären bör förslaget kunna leda till
kostnadseffektivare upphandlingar, positiva effekter på det
lokala näringslivet och minskade konsultkostnader.
Kommunledningskontoret anser att föreslaget är bra, men att
förslaget behöver utredas ytterligare. Lämpligt att så sker i det
uppdrag som nyligen getts kommundirektören i samband med
att kommunstyrelsen behandlade driftbudgetramarna för 2020
och VP 2021-2022 den 27 maj 2019.
Styrelsen beslöt då att ge kommundirektören i uppdrag att
genomföra en genomlysning och översyn av Lindesbergs
kommuns befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation med
förslag till förändringar i organisationsstruktur för att uppnå en
kostnadseffektiv organisation och som ger bästa möjliga service
för Lindesbergs kommuns medborgare. Kommundirektören ska
återkomma till kommunstyrelsen i augusti med förslag till
genomförandeplan.
Nyligen har ett projekt för införande av e-handel i kommunen
startats och inköpsprocessen i organisationen kommer därmed
att på sikt att effektiviseras.
Avslutningsvis vill vi notera att samarbete när det gäller
upphandlings-frågorna redan idag sker med fler aktörer än de
kommunala bolagen. Vissa upphandlingar sker tillsammans med
kommunerna i norra Örebro län (KNÖL) men även med andra
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

kommuner i länet. Ett nytt samverkansavtal för
inköpssamverkan i Örebro län tecknades av
kommunchefer/direktörer i december 2018.
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:


Motionen avslås med hänvisning till ekonomichefens
yttrande.

_____
För kännedom
Inger Griberg (MP)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 2019/70

Motion från Inger Griberg (MP) om förstärkning till
upphandlingsavdelningen
Beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att besluta:


Motionen avslås med hänvisning till ekonomichefens
yttrande.

Ärendebeskrivning
Inger Griberg (MP) inkom den 25 februari 2019 med en motion
där miljöpartiet de Gröna i Lindesberg föreslår att kommunens
upphandlingsavdelning förstärks med en heltidstjänst och att
kommunkoncernen utreder en gemensam
upphandlingsavdelning.
Enligt motionären bör förslaget kunna leda till
kostnadseffektivare upphandlingar, positiva effekter på det
lokala näringslivet och minskade konsultkostnader.
Kommunledningskontoret anser att föreslaget är bra, men att
förslaget behöver utredas ytterligare. Lämpligt att så sker i det
uppdrag som nyligen getts kommundirektören i samband med
att kommunstyrelsen behandlade driftbudgetramarna för 2020
och VP 2021-2022 den 27 maj 2019.
Styrelsen beslöt då att ge kommundirektören i uppdrag att
genomföra en genomlysning och översyn av Lindesbergs
kommuns befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation med
förslag till förändringar i organisationsstruktur för att uppnå en
kostnadseffektiv organisation och som ger bästa möjliga service
för Lindesbergs kommuns medborgare. Kommundirektören ska
återkomma till kommunstyrelsen i augusti med förslag till
genomförandeplan.
Nyligen har ett projekt för införande av e-handel i kommunen
startats och inköpsprocessen i organisationen kommer därmed
att på sikt att effektiviseras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Avslutningsvis vill vi notera att samarbete när det gäller
upphandlings-frågorna redan idag sker med fler aktörer än de
kommunala bolagen. Vissa upphandlingar sker tillsammans med
kommunerna i norra Örebro län (KNÖL) men även med andra
kommuner i länet. Ett nytt samverkansavtal för
inköpssamverkan i Örebro län tecknades av
kommunchefer/direktörer i december 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att besluta:


Motionen avslås med hänvisning till ekonomichefens
yttrande.

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen
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Dnr: KS 2019/70

Svar på motion från Inger Griberg (MP) om
förstärkning till upphandlingsavdelningen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:


Motionen avslås med hänvisning till ekonomichefens
yttrande.

Ärendebeskrivning
Inger Griberg (MP) inkom den 25 februari 2019 med en motion
där miljöpartiet de Gröna i Lindesberg föreslår att kommunens
upphandlingsavdelning förstärks med en heltidstjänst och att
kommunkoncernen utreder en gemensam
upphandlingsavdelning.
Enligt motionären bör förslaget kunna leda till
kostnadseffektivare upphandlingar, positiva effekter på det
lokala näringslivet och minskade konsultkostnader.
Kommunledningskontoret anser att föreslaget är bra, men att
förslaget behöver utredas ytterligare. Lämpligt att så sker i det
uppdrag som nyligen getts kommundirektören i samband med
att kommunstyrelsen behandlade driftbudgetramarna för 2020
och VP 2021-2022 den 27 maj 2019.
Styrelsen beslöt då att ge kommundirektören i uppdrag att
genomföra en genomlysning och översyn av Lindesbergs
kommuns befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation med
förslag till förändringar i organisationsstruktur för att uppnå en
kostnadseffektiv organisation och som ger bästa möjliga service
för Lindesbergs kommuns medborgare. Kommundirektören ska
återkomma till kommunstyrelsen i augusti med förslag till
genomförandeplan.
Nyligen har ett projekt för införande av e-handel i kommunen
startats och inköpsprocessen i organisationen kommer därmed
att på sikt att effektiviseras.
Avslutningsvis vill vi notera att samarbete när det gäller
upphandlings-frågorna redan idag sker med fler aktörer än de
kommunala bolagen. Vissa upphandlingar sker tillsammans med
kommunerna i norra Örebro län (KNÖL) men även med andra
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-09-25

Kommunstyrelsen

kommuner i länet. Ett nytt samverkansavtal för
inköpssamverkan i Örebro län tecknades av
kommunchefer/direktörer i december 2018.
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:


Motionen avslås med hänvisning till ekonomichefens
yttrande.

_____
För kännedom
Inger Griberg (MP)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 2019/70

Motion från Inger Griberg (MP) om förstärkning till
upphandlingsavdelningen
Beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att besluta:


Motionen avslås med hänvisning till ekonomichefens
yttrande.

Ärendebeskrivning
Inger Griberg (MP) inkom den 25 februari 2019 med en motion
där miljöpartiet de Gröna i Lindesberg föreslår att kommunens
upphandlingsavdelning förstärks med en heltidstjänst och att
kommunkoncernen utreder en gemensam
upphandlingsavdelning.
Enligt motionären bör förslaget kunna leda till
kostnadseffektivare upphandlingar, positiva effekter på det
lokala näringslivet och minskade konsultkostnader.
Kommunledningskontoret anser att föreslaget är bra, men att
förslaget behöver utredas ytterligare. Lämpligt att så sker i det
uppdrag som nyligen getts kommundirektören i samband med
att kommunstyrelsen behandlade driftbudgetramarna för 2020
och VP 2021-2022 den 27 maj 2019.
Styrelsen beslöt då att ge kommundirektören i uppdrag att
genomföra en genomlysning och översyn av Lindesbergs
kommuns befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation med
förslag till förändringar i organisationsstruktur för att uppnå en
kostnadseffektiv organisation och som ger bästa möjliga service
för Lindesbergs kommuns medborgare. Kommundirektören ska
återkomma till kommunstyrelsen i augusti med förslag till
genomförandeplan.
Nyligen har ett projekt för införande av e-handel i kommunen
startats och inköpsprocessen i organisationen kommer därmed
att på sikt att effektiviseras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Avslutningsvis vill vi notera att samarbete när det gäller
upphandlings-frågorna redan idag sker med fler aktörer än de
kommunala bolagen. Vissa upphandlingar sker tillsammans med
kommunerna i norra Örebro län (KNÖL) men även med andra
kommuner i länet. Ett nytt samverkansavtal för
inköpssamverkan i Örebro län tecknades av
kommunchefer/direktörer i december 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att besluta:


Motionen avslås med hänvisning till ekonomichefens
yttrande.

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-10-03
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KS 2019/277

Kanslienheten
Anna Nilsson
0581-810 30
anna.nilsson@lindesberg.se

Kommunfullmäktige

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige sammanträder år 2020:
24 februari kl. 17.00
27 april, kl. 17.00
25 maj, kl. 17.00
8 juni, kl. 14.00
28 september, kl. 17.00
19 oktober, kl. 17.00
23 november, kl. 14.00
Ärendebeskrivning
Sammanträdestiderna är framtagna utifrån det ekonomiska årshjulet och tar
hänsyn till regionfullmäktige och regionstyrelsens sammanträdestider.
Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Anna Nilsson
Handläggare

För åtgärd:
Kanslienheten
För kännedom:
Samtliga nämnder
Samtliga ledamöter och ersättare
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Kanslienheten
Anna Nilsson
0581-810 30
anna.nilsson@lindesberg.se

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag om större biologisk mångfald genom att
omvandla gräsytor till ängsmark på kommunala grönytor
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen
föreslår större biologisk mångfald genom att omvandla gräsytor till ängsmark
på kommunala grönytor.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anna Nilsson
Handläggare

För åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Medborgaren
Bilagor:
Medborgarförslag om större biologisk mångfald genom att omvandla gräsytor
till ängsmark på kommunala grönytor.
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Lämna
medborgarförslag (Inskickat)

Verktyg

_

Ärendenummer:

KS 2019/272-1

*
Inskickat:

2019-09-29 18:03 av

Handläggare:

p Annette Eklund

o Visa ärende

o Ärendehistorik

)

m Meddelanden (0) i Interna noteringar (0)

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag*

Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Jag önskar att kommunen ser över möjligheten till större biologisk mångfald på kommunala grönytor. Genom att omvandla gräsytor till
ängsmark.

Motivera ditt förslag*

Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Bevarande av biologisk mångfald är ett av de globala klimatmålen och som kommun anser jag att åtgärder bör göras för att jobba i riktning
med målet. Det finns många gräsytor i kommunens vård som skulle kunna erbjuda större syfte och ge plats för fler ifall de vårdades som ängar
istället för gräsmattor. Därför yrkar jag på att gräsytorna i kommunen inventeras och en plan görs för att bidra till en större biologisk mångfald
på dessa. Flera kommuner i länet har redan börjat så det finns erfarenheter bortom kommungränserna att tillgodose sig.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter*

Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.
För- och efternamn

Adress

Postnummer och ort

Telefon
-

https://etjanst.lindesberg.se/manage/flowinstanceadmin/overview/446

2019-09-30
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E-postadress

Notifieringar
E-post

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.*

Nej

Samtycke*

Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

Copyright © Lindesbergs kommun
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KS 2019/275

Kanslienheten
Anna Nilsson
0581-810 30
anna.nilsson@lindesberg.se

Kommunfullmäktige

Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets
camping i Ramsberg
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Tomas Klockars (M) har inkommit med en motion där han föreslår att
kommunen ska bekosta en upprustning av Ölsjöbadets camping och bad.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anna Nilsson
Handläggare

För åtgärd:
Kommunstyrelsen

Bilagor:
Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i
Ramsberg.
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Annette Eklund
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

KS 2019/166-4
Isabella Lohse
den 12 september 2019 14:33
Kommun
Anna Nilsson
Gällande upphävande av detaljplan för Torphyttan-Lindesby

Hej,
Anteckning till diariet
Kommunen har valt att inte överklaga mark‐ och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen.
Planhandlingarna kommer istället kompletteras med de underlag som mark‐ och miljödomstolen ansåg saknades i
ärendet. Planprocessen kommer därefter att tas om.

Vänlig Hälsning
_____________________________
Isabella Lohse
Enhetschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg
0581-810 66
isabella.lohse@sb-bergslagen.se
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Kanslienheten
Anna Nilsson
0581-810 30
anna.nilsson@lindesberg.se

Kommunfullmäktige

Interpellation från Inger Griberg (MP) om tillgänglighet och
jämlikhet för byggnationen av Lindbackaskolan till barn- och
utbildningsnämndens ordförande
Förslag till beslut
Interpellationen ställs och besvaras.
Ärendebeskrivning
Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S). Linda Svahn (S), har
inkommit med skriftligt svar.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anna Nilsson
Handläggare

För åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Barn- och utbildningsnämnden
Bilagor:
Interpellation från Inger Griberg (MP) om tillgänglighet och jämlikhet för
byggnationen av Lindbackaskolan
Svar interpellation från Linda Svahn (S)
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Linda Svahn
0581-810 28
Linda.svahn@lindesberg.se

Svar på interpellation från Inger Griberg (MP) om
tillgänglighet och jämlikhet för byggnationen av
Lindbackaskolan
Inger Griberg (MP) har ställt följande frågor om byggnationen av den
nya högstadieskolan i Lindesberg, Lindbackaskolan:
Hur tillgodoses tillgänglighetsaspekter under byggprocessen?
Hur arbetar man helt enkelt utifrån detta begrepp?
Har några lokala organisationer/råd i sammanhanget haft möjlighet att
följa projektet på närmare håll än allmänheten som helhet och framföra
önskemål utifrån erfarenheter från t.ex. Arenan?
Svar:
Under början av projekteringstiden deltog SPSM (Specialpedagogiska
skolmyndigheten) vid ett par möten med arkitektfirman Sweco som
har tagit fram ritningarna för skolan.
Specialpedagogerna och rektor på särskolan har haft ytterligare
kontakter med SPSM och Sweco utifrån särskolans behov.
Sedan en tid tillbaka granskar en certifierad tillgänglighetsexpert
ritningar, målning, material m.m. När alla ritningar är uppdaterade
kommer Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning (KRF)
bli informerade.

Linda Svahn (S)
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden
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KS 2019/259

Kanslienheten
Anna Nilsson
0581-810 30
anna.nilsson@lindesberg.se

Kommunfullmäktige

Interpellation från Inger Griberg (MP) om att parkera i
Lindesbergs tätort till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens
ordförande
Förslag till beslut
Interpellationen ställs och besvaras.
Ärendebeskrivning
Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation till
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens ordförande, Anders Ceder (S).
Anders Ceder (S), har inkommit med skriftligt svar.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anna Nilsson
Handläggare

För åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Bilagor:
Interpellation från Inger Griberg (MP) om att parkera i Lindesbergs tätort.
Svar interpellation från Anders Ceder (S)
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