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Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i Gjutaren, 
Järnvägsgatan 6, Töreboda måndagen den 18 december 2017 kl. 18:00 för behandling av 
nedanstående ärenden. 
 
 
1.  Upprop 

2.  Val av protokollsjusterare 
Dnr 3068  

3.  Nya riktlinjer för serveringstillstånd och ölförsäljning enligt Alkohollagen, Ks § 362 
Dnr 2017-00364  

4.  Nya taxor för serveringstillstånd och ölförsäljning enligt Alkohollagen, Ks § 363 
Dnr 2017-00371  

5.  Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, Ks § 380 
Dnr 2017-00304  

6.  Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter, Ks § 381 
Dnr 2017-00303  

7.  Taxa för strålskydd, Ks § 382 
Dnr 2017-00302  

8.  Delårsrapport 2017 Tolkförmedling Väst, Ks § 383 
Dnr 2017-00337  

9.  Delårsbokslut 2017 Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Ks § 384 
Dnr 2017-00356  

10.  Reviderad förbundsordning, Skaraborgs Kommunalförbund, Ks § 385 
Dnr 2017-00362  

11.  Besvarande av återremitterad motion om att kommunen förvärvar fastigheten med 
den gamla biografen Röda kvarn med mera, Ks § 386 
Dnr 2017-00135  

12.  Redovisning av uppdrag att ta fram underlag om bidrag till studieförbunden, Ks § 392 
Dnr 2017-00311  

13.  Besvarande av medborgarförslag om soldattorpet Lusastugan, Ks § 398 
Dnr 2017-00199  



 

 

14.  Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg kvartal tre 2017, Ks 
§ 378 
Dnr 2017-00154  

15.  Eventuella motioner 
Dnr 3533  

16.  Medborgarförslag om etablering av lekpark och cykelbana i Kilenområdet 
Dnr 2017-00418  

17.  Eventuella nyinkomna medborgarförslag 
Dnr 3070  

18.  Eventuella interpellationer 
Dnr 3532  

19.  Eventuella frågor 
Dnr 3075  

20.  Meddelanden 
Dnr 3534  

21.  Eventuella valärenden 
Dnr 2014-00154 113 

 

Göran Johansson 
ordförande 

Mariana Frankén 
kommunsekreterare 

 

 

Om ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra, var god kontakta kommunkansliet, tfn 0506-
180 11 eller 0506-180 20, e-post kommunen@toreboda.se 

 

Ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och 
kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) med handlingar läggs också ut 
på kommunens hemsida www.toreboda.se, under ”Kommun & Politik”. 

mailto:kommunen@toreboda.se
http://www.toreboda.se/


TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-11-2 9

Sida

575

Ks § 362 Dnr: KS 2017/0364

Nya riktlinjer för serveringstillstånd och ölförsäljning enligt
Alkohollagen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Tillståndsenheten I Samverkans (TIS) riktlinjer
som Töreboda kommuns riktlinjer för serveringstillstånd och ölförsäljning
enligt Alkohollagen.

Sammanfattning av ärendet

Från och med den 1 januari 2018 har Töreboda kommun inte längre något
avtal med Skara kommun, om kommungemensam alkoholhandläggning i
Skaraborg (KAS). I nuläget har Töreboda kommun inte resurser eller kom-
petens, att utföra uppdraget i egen regi. Ett förslag har lagts till kommun-
styrelsen i Töreboda, om ett samgående med Lidköpings kommun. Efter
att KAS har upphört 2018, kommer TIS att serva 16 kommuner mot nu-
varande sju kommuner.

Om samgåendet godkänns underlättar det för handläggare i TIS, genom att
alla kommuner som ingår i TIS har gemensamma riktlinjer och taxor. Det
blir också en enhetlighet för krögarna i Skaraborg, med samma personal,
riktlinjer och taxor. Kommunfullmäktige föreslås att i samband med av-
talsändring och nya riktlinjer, även anta nya taxor, för att också taxorna
ska vara lika i samtliga 16 kommuner.

Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Sä5ös tjänsteskrivelse den 1 november 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 november 2017, § 153

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 november 2017 föreslå
kommunstyrelsen besluta följande;
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Kommunfullmäktige föreslås besluta att som Töreboda kommuns riktlin-
jer för serveringstillstånd och ölförsäljning enligt Alkohollagen, anta
Tillståndsenheten I Samverkans (TIS) riktlinjer.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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 Kommunfullmäktige 
 
 

 
 
Nya riktlinjer för alkoholservering  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 Att godkänna Tillståndsenheten I Samverkan (TIS) riktlinjer för 
alkoholservering 

Bakgrund 

Från januari 2018 har Töreboda kommun inte längre något avtal med Skara om 
kommungemensam alkoholhandläggning. Töreboda kommun har inte idag 
resurser eller kompetens att utföra uppdraget i egen regi. 
Istället har förslag lagts till Kommunstyrelsen om ett samgående med Lidköpings 
kommun. 2018 då KAS upphört kommer TIS att serva 16 kommuner mot 7 idag. 
Om samgåendet godkänns underlättar det för handläggare i TIS om alla 
kommuner i TIS har gemensamma riktlinjer. Det blir också en enhetlighet för 
krögarna i Skaraborg, samma personal, riktlinjer och taxor. 
  
TIS riktlinjer är mer överskådliga än KAS riktlinjer som tidigare godkänts av 
Töreboda kommun. 
I nuvarande riktlinjer med KAS har Töreboda kommun ett eget tillägg för 
alkoholservering i lokaler med kommunal verksamhet. Undertecknad gör 
bedömningen att detta tillägg istället kan infogas i Töreboda kommuns alkohol 
och drogpolicy om TIS riktlinjer antas. 
 
Ärendet 
 
Förslag att Töreboda kommun antar TIS riktlinjer för alkoholservering och taxor 
från TIS för tillsyn- och alkoholtillstånd från 2018-01-01 
 
 
Töreboda som ovan 
 
Sandra Säljö 
Socialchef 
 
Bilaga 1: Förslag till riktlinjer för alkoholservering från TIS 
Bilaga 2: KAS riktlinjer för alkoholhandläggning 



TIS 
 

Tillståndsenheten I Samverkan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer för alkoholservering 
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Inledning 

 
I dialog med restaurangbranschen är det kommunens 

målsättning att bidra till att skapa goda restaurang-  

och nöjesmiljöer för kommunens medborgare och  

besökare. Ett rikt restaurang- och nöjesliv är en  

viktig tillgång för en levande stad.  

Tillståndsenhetens arbete ska hålla god kvalitet, vara  

rättssäkert och präglas av ett stort socialt ansvar. 

 
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa 

alkoholens skadeverkningar. Utifrån detta skyddsintresse 

ska de positiva värden som våra serveringsställen erbjuder tas 

tillvara. Alkoholserveringens negativa sidor ska motarbetas så 

att boende och besökare kan känna sig trygga när de 

besöker våra serveringsställen och vistas ute kvällar och nätter. 

 

Kommunen ska verka för att ungdomar skyddas från tidig 

alkoholdebut. Servering till minderårig, överservering, narkotika, 

våld och diskriminering är företeelser som ska motverkas. 

En utgångspunkt för tillståndsmyndigheten i tillämpningen av 

alkohollagen är därför att skyddet för människors hälsa alltid 

går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 
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1.3 Uppgifter vi hämtar in för att pröva din ansökan ............................................................. 

1.4 Vår informationsskyldighet .............................................................................................. 
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3. Serveringstillstånd, stadigvarande .......................................................................................... 
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1. Ansökan 

När kommunens tillståndsenhet får in en ansökan om serveringstillstånd kan det 

ta olika tid innan beslut kan fattas beroende på vilket typ av tillstånd du söker. 

Även avgifterna för de olika tillstånden varierar. Här följer de riktlinjer som 

kommunen fastställt med hänvisning till den rättsregel som är styrande. 

 

1.1 Hur lång tid tar det att få svar på en ansökan? 
 

Riktlinjer för handläggningstider 

• Vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 

eller cateringtillstånd är normal 

handläggningstid fyra till sex veckor från 

det att fullständig ansökan kommit in till 

tillståndsenheten. 

• Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 

till allmänheten är normal 

handläggningstid fyra veckor från det att 

fullständig ansökan kommit in till 

tillståndsenheten. 

• Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 

till slutet sällskap är normal 

handläggningstid två veckor från det att 

fullständig ansökan kommit in till 

tillståndsenheten. 

• Vid ansökan om tillfälligt provsmakningstillstånd 

är normal handläggningstid fyra 

veckor från det att fullständig ansökan 

kommit in till tillståndsenheten. 

• Vid anmälan av cateringlokal är normal 

handläggningstid en vecka från det att 

fullständig anmälan kommit in till tillståndsenheten. 

• Ansökningsavgiften ska vara inbetald innan handläggning  

av ärendet påbörjas. 

  

Rättsregel 

Enligt 5 § alkoholförord- 

ningen ska en kommun  

fatta beslut i ett ärende om 

serveringstillstånd inom  

fyra månader från det att en 

fullständig ansökan kommit 

in till kommunen. Om det är 

nödvändigt på grund av ut- 

redningen får handläggnings- 

tiden förlängas med högst  

fyra månader. 

 

Kommunen ska informera 

sökanden om skälen för att 

handläggningstiden förlängs 

innan den ursprungliga 

tidsfristen gått ut. 
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1.2 Vad kostar en ansökan? 

 

Riktlinjer för avgifter 

• Information om aktuella avgifter ska finnas 

tillgänglig på kommunens webbsida. 

• Avgiften för ansökan ska täcka kostnaden 

för tillståndsprövningen. 

• Avgiften för tillfälliga serveringstillstånd 

inkluderar tillsynsavgift. 

• Tillsynsavgifterna består av en fast del som 

är lika för alla och en rörlig del som baseras 

på serveringsställets omsättning på 

alkoholdrycker. 

• Tillsynsavgifterna täcker kostnaden för den 

tillsyn som tillståndsmyndigheten utför 

varje år. Tillsynen innefattar förebyggande 

tillsyn, t ex utbildningar för serveringspersonal 

och möten med tillståndshavare, inre 

tillsyn, t ex informationsutbyte med andra 

myndigheter för kontroll av tillståndshavares 

ekonomiska skötsamhet, samt yttre 

tillsyn ute i verksamheterna dag-, kvälls och 

nattetid. 

 

 

 

 

1.3 Uppgifter vi hämtar in för att pröva din ansökan 
 
Riktlinjer för remissyttrande 

Vid ansökan om stadigvarande eller tillfälligt 

serveringstillstånd samt provsmakningstillstånd 

till allmänheten inhämtas regelmässigt: 

 

• yttrande från polismyndigheten rörande 

sökandens lämplighet och rörande risken 

för ordningsstörningar eller andra 

olägenheter 

• yttrande från miljönämnden rörande risken 

för störningar för närboende 

• uppgifter från skatteverket angående 

sökandens ekonomiska skötsamhet 

• uppgifter från kronofogden angående 

eventuella restföringar rörande skulder till 

det allmänna 

  

Rättsregel 

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen 

får kommunen ta ut avgift för 

tillståndsprövningen och för 

tillsyn av den som har 

provsmaknings- eller 

serveringstillstånd. 

 

Avgifterna beslutas av 

kommunfullmäktige och 

baseras på självkostnads och 

likställighetsprincipen som 

regleras närmare i 

kommunallagen (1991:900). 
 

Rättsregel 

Enligt 8 kap 11 § alkohollagen 

ska kommunen hämta in 

polisens yttrande vid en 

prövning av ett stadigvarande 

serveringstillstånd såväl 

till allmänheten som till 

slutet sällskap.  

 

Kommunen ska också hämta 

in polisens yttrande vid en 

prövning av tillfälligt 

serveringstillstånd till 

allmänheten om det inte 

rör sig om ett litet 

arrangemang. 
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Yttrande från räddningstjänsten huruvida serverings- 

stället uppfyller kraven enligt lagstiftningen om räddnings- 

tjänst samt uppgifter om det antal personer lokalen är  

avsedd för. 

 

Ovan nämnda uppgifter hämtas in vid behov även 

vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 

slutet sällskap. Behov anses till exempel finnas 

om sökanden inte tidigare haft serveringstillstånd 

i kommunen, om platsen för tillställningen 

kan anses störningskänslig eller om olägenheter 

uppkommit i tidigare verksamhet av liknande 

karaktär. 

 

Tillståndsmyndigheten lägger stor vikt vid de 

yttranden som lämnas av polismyndigheten, räddnings- 

tjänst och miljönämnden samt de uppgifter som skatte- 

verket och kronofogden lämnar. Förhållanden 

som kan medföra att ansökan avslås är bland 

annat att sökanden är misstänkt eller dömd för 

brott, att sökanden misskött sina deklarationer 

och betalningar av skatter och avgifter eller varit 

ansvarig för verksamhet som försatts i konkurs, 

att polisen avstyrker på grund av ordningsproblem 

i området eller att miljönämnden 

avstyrker på grund av att närboende kan störas 

av den planerade verksamheten. 

 

1.4 Vår informationsskyldighet 
 

Riktlinjer 

• På kommunens webbplats ska finnas 

lättillgänglig information om hur man 

ansöker om olika typer av serveringstillstånd 

samt kortfattad information om vad 

som krävs för att beviljas tillstånd. Det ska 

även finnas information om handläggningstider, 

avgifter och möjlighet till överprövning. 

• Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd 

ska hållas uppdaterade och finnas 

tillgängliga på kommunens webbplats samt 

som folder. 

• Kommunen erbjuder årligen restaurangbranschen 

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering. 

  

Rättsregel 

Enligt 8 kap 9 § alkohollagen 

har kommunen en skyldighet 

att informera om vad som 

gäller enligt denna lag och 

anslutande föreskrifter. 
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2. Grundläggande förutsättningar 

För stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd samt provsmakningstillstånd 

 

Riktlinjer 

• Vid lämplighetsprövningen kontrolleras i 

normalfallet förhållandena under tre år före 

ansökningstillfället. Vid grov eller 

upprepad brottslighet eller allvarlig 

ekonomisk misskötsamhet kan en längre 

tidsperiod beaktas. 

• Den som är misstänkt för eller fälld för 

brott, som inte är endast bagatellartade, 

eller fått ett serveringstillstånd återkallat 

under den senaste treårsperioden före 

ansökan anses i normalfallet inte lämplig 

för serveringstillstånd. 

• Konkurs, systematiska restföringar av 

skatter och avgifter privat eller i tidigare 

näringsverksamhet eller aktuella obetalda 

skulder till det allmänna är i normalfallet 

hinder mot serveringstillstånd. 

• Finansieringen av köpet av en restaurang 

och övriga omkostnader för att bilda bolag 

och starta upp verksamheten ska kunna 

redovisas och styrkas med dokument som 

visar hur kapital anskaffats och överförts 

mellan låntagare och långivare och mellan 

köpare och säljare. 

• Stor vikt vid lämplighetsbedömningen 

läggs vid uppgifter som inhämtas från 

polismyndigheten, skatteverket och 

kronofogden. 

• Utifrån uppgifterna i ansökan om 

serveringstillstånd avgör tillståndsenheten 

om det föreligger undantag från kravet på 

kunskapsprov utifrån Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter. 

• Minst hälften av de personer som tillstånds- 

enheten bedömer har ett betydande 

inflytande i rörelsen ska visa sina kunskaper  

i alkohollagen genom att avlägga 

godkänt kunskapsprov. Kunskapsprov  

anordnas av tillståndsenheten efter det 

att ansökan om serveringstillstånd inkommit.  

Vid underkänt resultat på kunskaps- 

prov får maximalt två omprov genomföras. 

Vid tre underkända prov avslås 

ansökan om tillstånd. 

  

Rättsregel 

En ansökan om serverings-

tillståndbedöms utifrån alkohol- 

lagenskrav. Av 8 kap 12 § 

alkohollagen framgår att 

serveringstillstånd endast får 

meddelas den som visar att han 

eller hon med hänsyn till sina 

personliga och ekonomiska 

förhållanden och omständlig-

heterna i övrigt är lämplig att 

utöva verksamheten samt att 

verksamheten kommer att 

drivas i enlighet med alkohol-

lagens krav.  

Sökanden ska genom att 

avlägga ett prov visa att han 

eller hon har de kunskaper om 

alkohollagen och anslutande 

föreskrifter som krävs för att på 

ett författningsenligt sätt utöva 

verksamheten. 
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3. Serveringstillstånd, stadigvarande 

Serveringsstället – kök, matutbud och brandsäkerhet 

 

Riktlinjer 

• Verksamheter med stadigvarande 

serveringstillstånd ska vara registrerade 

livsmedelsanläggningar. 

• Restauranger som vänder sig till 

allmänheten ska ha ett eget restaurangkök i  

restauranglokalen vilket ska användas för att  

laga eller tillreda maträtter genom att råvaror förädlas.  

Vilken köksutrustning som krävs för att kravet på 

kök ska anses uppfyllt bedöms i förhållande 

till den meny av förädlade råvaror som 

restaurangen presenterar vid ansökan. 

• Matutbudet i en restaurang med serveringstillstånd 

till allmänheten ska vara varierat 

och omfatta förrätter, huvudrätter och 

efterrätter. Maträtterna kan vara kalla eller 

varma. Mat ska finnas tillgänglig under hela 

serveringstiden och matutbudet ska vara 

varierat som minst fram till kl 23.00. 

• Den restaurang som väljer att efter kl 23.00 

begränsa sitt matutbud ska under resterande 

del av serveringstiden erbjuda ett fåtal enklare rätter. 

• Vid serveringstillstånd till slutet sällskap 

Ska det finnas minst en tillredd maträtt samt ett 

par enklare alternativ som erbjuds gästerna 

under hela serveringstiden. 

• En verksamhet med stadigvarande serverings- 

tillstånd ska ha ett fungerande systematiskt 

brandskyddsarbete samt en lokal 

som är godkänd av Räddningstjänsten 

gällande brandsäkerheten. 

• Vid servering av alkoholdrycker ska erbjudas 

utbud av alkoholfria drycker eller drycker 

med högst 2,25 volymprocent alkoholhalt 

(lättdrycker). 

 

 

 

 

 

  

Rättsregel 

Enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen kan 

ett serveringstillstånd meddelas för 

servering till allmänheten eller slutet 

sällskap. Tillståndet kan vara 

stadigvarande eller avse en enstaka 

tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. 

 

Av 8 kap 14 § alkohollagen framgår 

att serveringstillstånd ska omfatta ett 

visst avgränsat område som 

disponeras av tillståndshavaren. 

 

8 kap 15 § alkohollagen stadgar att 

stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten får meddelas endast om 

serveringsstället har ett eget kök i 

anslutning till serveringlokalen samt 

tillhandahåller lagad eller på annat 

sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna 

erbjudas ett varierat utbud av 

maträtter. Efter kl 23.00 får 

matutbudet begränsas till ett fåtal 

enklare rätter. Serveringsstället 

ska vara utrustat med ett i 

förhållande till lokalens storlek 

lämpligt antal sittplatser för 

matservering. 

 

Vid serveringstillstånd till slutet 

sällskap ska serveringsstället enligt  

8 kap 15 § alkohollagen tillhandahålla 

tillredd mat. 

 

Enligt 8 kap 16 § alkohollagen ska 

serveringsstället vara lämpligt för sitt 

ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. 

 

Vidare framgår av 8 kap 22 § 

alkohollagen att lättdrycker ska finnas 

att tillgå i tillfredsställande urval och 

omfattning vid servering av 

alkoholdrycker. 
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4. Serveringstillstånd, tillfälligt 

Information om vad som gäller för dig som söker tillstånd för att 

tillfälligt servera alkoholhaltiga drycker till allmänhet samt slutet sällskap 

 

 

4.1 Till allmänheten 
 
Riktlinjer 

• Sökande ska ha dispositionsrätt till aktuell 

markyta/ lokal. 

• Som huvudregel ska sökande av serveringstillstånd 

även vara ansvarig anordnare av 

den offentliga tillställningen enligt 

ordningslagen. Om annan aktör är 

anordnare av det arrangemang inom vilket 

alkoholservering sker ska denna aktör anses 

ha ett betydande inflytande i serveringsrörelsen 

och därmed omfattas av lämplighetsprövningen 

enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

Det ska i dessa fall finnas ett skriftligt avtal 

mellan arrangören och restauratören. Detta 

avtal ska ges in med ansökan om serveringstillstånd. 

Verksamheten ska vara anmäld till miljönämnden 

och kraven vad gäller livsmedelshantering 

ska vara uppfyllda. 

• Ett utbud av lagad eller på annat sätt tillredd 

mat ska tillhandahållas under hela 

serveringstiden. 

• Serveringsytan ska vara tydligt avgränsad, 

överblickbar och möjlig att kontrollera. Då 

markupplåtelsen omfattar större ytor såsom 

exempelvis hela festivalområden medges 

serveringstillstånd endast på särskilda avgränsade 

överblickbara serveringsytor inom 

festivalområdet. 

• Vid tillfälliga arrangemang riktade till 

allmänheten ska restriktivitet råda gällande 

tillstånd att servera spritdrycker. 

 

  

Rättsregel 

Enligt 8 kapitlet 2 § alkohol-

lagen kan ett serveringstill-

stånd meddelas för servering 

till allmänheten eller slutet 

sällskap. Tillståndet kan vara 

stadigvarande eller avse en 

enstaka tidsperiod eller ett 

enstaka tillfälle (tillfälligt 

serveringstillstånd). 
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4.2 Till slutet sällskap 
 

Riktlinjer 

• Ett slutet sällskap är en begränsad krets 

personer med någon form av gemensamt 

intresse utöver festtillfället och där 

personerna i kretsen är kända i förväg. 

• Ett arrangemang som klassas som 

offentlig tillställning kan inte ligga till 

grund för servering i slutet sällskap. 

• Sökande ska ha en tillfredsställande organisation. 

Om verksamheten har kommersiella 

inslag ska sökande vara registrerad som 

näringsidkare. Om sökande är en 

förening ska det finnas stadgar, verksamhetsberättelse 

och en styrelse som tar 

ansvar för föreningens verksamhet. 

• Sökande ska ha dispositionsrätt till aktuell 

markyta/lokal. 

• Serveringsytan ska vara tydligt avgränsad, 

överblickbar och möjlig att kontrollera. 

• Minst en tillredd maträtt och ett par enklare 

alternativ ska erbjudas gästerna under hela 

serveringstiden. 

 

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen: 

 Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer 

 Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp 

av dryckerna samt 

 Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller 

lättdrycker. 

 

Samtliga punkter måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan 

tillstånd. 

  

Rättsregel 

Tillfälligt serveringstillstånd 

till allmänheten får enligt 8 

kap 15 § alkohollagen 

meddelas om serverings-

stället tillhandahåller tillredd 

mat. Detsamma gäller 

tillstånd för servering i slutet 

sällskap. Av 8 kap 14 § 

alkohollagen framgår att 

serveringstillstånd ska 

omfatta ett visst avgränsat 

område som disponeras av 

tillståndshavaren. 
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5. Risk för olägenheter 

På grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl 

 

 

Riktlinjer 

• Stor återhållsamhet ska råda beträffande 

alkoholservering i anslutning till platser där 

det bedrivs verksamhet som riktar sig till 

barn och ungdomar. 

• Servering av alkohol på läktare och andra 

större ytor som är svåra att överblicka och 

kontrollera och som inte är lämpade för 

matservering medges inte. 

• Serveringstillstånd som vänder sig till allmänheten 

ska vara förbehållet restaurangrörelser. 

Verksamheter som huvudsakligen är 

inriktade på annan verksamhet, till exempel 

stripteaseklubbar ska därför inte beviljas 

serveringstillstånd. 

• Stor vikt ska läggas vid polismyndighetens 

yttrande angående risken för ordningsproblem 

på serveringsstället eller i dess närhet. 

• Stor vikt ska läggas vid miljönämndens 

yttrande angående risken för störningar av 

närboende. 

  

Rättsregel 

Enligt 8 kap 17 § alkohol-

lagenfår kommunen vägra 

serveringstillstånd om 

serveringsstället på grund av 

placering eller andra skäl kan 

befaras medföra olägenheter 

i fråga om ordning och 

nykterhet eller medföra 

särskild risk för människors 

hälsa. 

 

Kommunerna bör i sina 

riktlinjer ange vilka kriterier 

de tillämpar vid 

bedömningen för att det ska 

bli tydligare för den som 

ansöker omserverings-

tillstånd vilka särskilda 

hänsyn som tas i den aktuella 

kommunen. 

Kommunen måste dock 

alltid göra en bedömning 

av omständigheterna i det 

enskilda fallet 
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6. Serveringstider 

Vilka tider man får servera alkohol i Sverige och vilka rättigheter 

kommunen har att ge tillåtelse på andra tider när detta är motiverat 

 

• Polisens och miljönämndens yttranden ska 

tillmätas stor betydelse vid bestämmande 

av serveringstiden. 

• Serveringstid inom normaltiden 11.00- 

01.00 beviljas om det inte föreligger 

särskilda skäl för en serveringstid som 

startar senare eller avslutas tidigare. 

Särskilda skäl kan vara dokumenterade 

problem med störningar för närboende eller 

ordningsproblem. 

• Utökad serveringstid som längst fram till 

kl 02.00 kan beviljas om polismyndigheten 

inte har något att erinra, om miljönämnden 

bedömer att verksamheten kan 

bedrivas utan risk för störningar av närboende 

och om det inte finns några aktuella 

anmärkningar mot tillståndshavaren eller 

restaurangverksamheten.  

• Stadigvarande serveringstid efter kl 02.00 

medges inte. 

• Beslut om utökad serveringstid i verksamhet 

med servering av alkoholdrycker till 

allmänheten kan, om polisen bedömer att 

behov finns, förenas med villkor om 

förordnade ordningsvakter. 

• Utökad serveringstid innebär i regel mer 

tillsyn än vad som är fallet för verksamheter 

med servering inom alkohollagens 

normaltid. Utökad serveringstid innebär 

också en tillkommande årlig tillsynsavgift 

som blir högre ju senare serveringstid som 

beviljats. Serveringspersonal ska ha kunskaper 

i ansvarsfull Alkoholservering. 

 

 

  

Rättsregel 

Enligt 8 kap 19 § alkohol-lagen 

får – om inte kommunen 

beslutar annat - servering av 

starköl, vin, annan jäst 

alkoholdryck och spritdryck inte 

påbörjas 

tidigare än kl 11.00 och inte 

avslutas senare än kl 01.00. 

Regleringen kring 

serveringstider syftar till att 

motverka olägenheter som 

fylleri och oordning. 

Bestämmelsen om 

serveringstider är en viktig del 

av den svenska alkohol-

politiken och sociala hänsyn ska 

därför gå före affärs-mässiga 

eller konkurrens-mässiga 

hänsyn. Att en konkurrerande 

restaurang redan fått en längre 

serveringstid behöver därför inte 

motivera bifall till en annan 

ansökan. Bestämmelsen lämnar 

dock utrymme för kommunerna 

att besluta om andra serverings-

tider när detta är motiverat. När 

kommunen prövar en 

restaurangs serveringstid ska 

man beakta om tiden kan 

medföra olägenheter i fråga om 

ordning och nykterhet eller om 

den kan innebära särskild risk 

för människors hälsa. Skyddet 

för människors hälsa och 

intresset av att upprätthålla 

ordning, nykterhet och säkerhet 

ska alltså stå i förgrunden när 

kommunen prövar sena 

serveringstider. 

Det räcker inte för kommunen 

att enbart hänvisa till riktlinjerna 

som grund för att avslå en 

ansökan om utökad 

serveringstid. 

Det måste också finnas konkreta 

omständigheter i det enskilda 

fallet som talar emot 

beviljandet, till exempel 

polisens och miljönämndens 

remissyttranden. 
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7. Uteserveringar 

Vad som krävs för att man ska få serveringstillstånd på en uteservering 

 

• För uteservering på allmän plats krävs tillstånd 

enligt ordningslagen vilket söks hos 

polisen. För uteservering på privat mark 

som inte kräver tillstånd enligt ordningslagen 

krävs upplåtelseavtal med fastighetsägaren. 

Tillstånd enligt ordningslagen 

alternativt avtal med fastighetsägaren ska 

ges in till tillståndsenheten i samband med 

ansökan om tillstånd till uteservering av 

alkoholdrycker. 

• Uteservering ska vara väl avgränsad så att 

det tydligt framgår för gästen var uteserveringens 

gränser går. Kommunens regler för hur en  

uteservering ska se ut rent estetiskt ska följas. 

• Uteservering ska vara möblerad med sittplatser  

och erbjuda servering av mat under hela serveringstiden.  

Serveringstillstånd medges inte för renodlade 

rökrutor. 

• Serveringstiderna i uteservering bestäms efter samma  

överväganden som gäller serveringstider i övrigt enligt  

alkohollagen. En riskbedömning görs efter att yttranden  

inhämtats från polis och miljöförvaltning. Om risk för  

störningar för närboende föreligger ska tillstånd till  

uteservering inte medges. Detsamma gäller om polisen  

påtalat risk för ordningsproblem. I de fall det finns 

en dokumenterad historik av störningar för  

omgivningen från ett serveringsställe råder 

en restriktiv hållning vid bedömningen av om 

tillstånd till uteservering kan beviljas. Detta gäller även  

vid ansökan i sådana fall om utökad serveringsyta 

eller utökad serveringstid i uteserveringen. 
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8. Gemensam servering 

Vad som krävs för att man ska få servera alkohol i ett gemensamt 

serveringsutrymme 

 

Riktlinjer 

• Gemensamt serveringsutrymme kan medges 

vid stadigvarande eller tillfällig servering 

som vänder sig till allmänheten. 

• Ansökan om gemensamt serveringsutrymme 

kan göras gemensamt av flera tillståndshavare 

och ansökan kan göras samtidigt 

som ansökan om serveringstillstånd görs. 

• Vid dokumenterade olägenheter eller andra 

brister som utgör grund för återkallelse kan 

tillståndet till gemensamt serveringsutrymme 

återkallas för samtliga även om det inte 

går att utreda eller styrka vem eller vilka av 

tillståndshavarna som har brustit i ansvar 

och utövande. 

• Tillstånd till gemensamt serveringsutrymme förenas  

med villkor om förordnade ordningsvakter om  

polismyndigheten bedömer att behov finns. 

• Tillstånd till gemensamt serveringsutrymme kan  

förenas med villkor om bordsservering. 

Serveringspersonal ska ha genomgått utbildning  

i ansvarsfull alkoholservering.  

Rättsregel 

I 8 kap 4 § alkohollagen 

ges möjlighet för flera 

tillståndshavare 

att utnyttja ett gemensamt 

serveringsutrymme. 

Det innebär att ett 

särskilt tillstånd kan beviljas 

för att servera på samma yta. 

En förutsättning är att de 

som ansöker om gemensamt 

serveringsutrymme har ett 

eget serveringstillstånd. 

Särskilda villkor kan 

meddelas i samband med 

beslutet om tillstånd för ett 

gemensamt serverings-

utrymme. 
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9. Provsmakningstillstånd 

 
Riktlinjer 

• Partihandlare som ansöker om tillfälligt 

provsmakningstillstånd genomgår lämplighets- 

prövning enligt 8 kap 12 § alkohollagen. 

• Tillfälligt provsmakningstillstånd meddelas 

för avgränsat serveringsområde som är 

möjligt att överblicka och kontrollera. 

• Provsmakning innebär att det är mycket 

liten mängd alkohol som provas, oftast 

motsvarande en matsked eller mindre. 

 

 

 

  

Rättsregel 

Av 8 kapitlet 6 § 

alkohollagen 

framgår att anordnande av 

provsmakning 

av spritdrycker, vin, 

starköl eller andra jästa 

alkoholdrycker riktade till 

allmänheten är tillåtet under 

förutsättning att 

1. arrangören har ett 

stadigvarande 

serveringstillstånd 

som omfattar de drycker som 

provsmakningen avser samt 

den lokal där 

provsmakningen 

ska äga rum, eller 

2. de partihandlare som deltar 

enskilt eller gemensamt 

ansöker om och erhåller ett 

tillfälligt tillstånd för 

provsmakning av de drycker 

som avses erbjudas. 

Tillståndshavare som avses i 

första stycket ska innan 

arrangemanget äger rum göra 

en anmälan till kommunen. 
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10. Catering 

Vad som krävs för ett stadigvarande  

serveringstillstånd för catering av alkohol 

 

Riktlinjer 

• Den som ansöker om stadigvarande cateringtillstånd 

genomgår lämplighetsprövning 

enligt 8 kap 12§ alkohollagen. 

• Det krävs ett stadigvarande cateringtillstånd 

för respektive kommun som cateringservering 

sker i. 

• Cateringköket som utövaren disponerar 

behöver inte finnas i kommunen. 

• Efter att stadigvarande cateringtillstånd 

meddelats ska tillståndshavaren för varje 

cateringtillfälle i förväg anmäla cateringlokalen 

till tillståndsmyndigheten. Vid 

anmälan ska tillståndshavaren skicka med 

ett intyg på att lokalen är brandsäker. Detta 

gäller inte om cateringlokalen finns i en 

privatbostad. 

 

  

Rättsregel 

Av 8 kapitlet 4 § alkohol-

lagen framgår att den som 

bedriver cateringverksamhet 

för slutna sällskap kan få 

stadigvarande serverings-

tillstånd under förutsättning 

att den lokal där serveringen 

äger rum för varje tillfälle 

anmäls till och godkänns av 

kommunen. Den som 

bedriver cateringverksamhet 

ska ha ett eget kök för 

tillredning av mat för att få 

stadigvarande serverings-

tillstånd. 
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11. Ordning och nykterhet 

Om att servera med omdöme, ansvarsfullt och måttligt 

 

Riktlinjer 

• Den som bedriver nöjesinriktad verksamhet 

med utökad serveringstid ska tillse att 

personalen är tillräckligt utbildad i ansvarsfull 

alkoholservering. 

• Den som har serveringstillstånd bör av 

säkerhetsskäl ha ett system för kontroll av 

antalet gäster som befinner sig på serveringsstället. 

• Servering av större mängder alkohol till 

en person eller en grupp gäster, till exempel 

hela flaskor spritdryck, ölhinkar eller 

shotbrickor bör undvikas. Om denna typ av 

servering tillämpas krävs att serveringspersonalen 

har ständig uppsikt över den eller 

de som serverats alkoholen för att säkerställa 

att ingen gäst överserveras. 

• Serveringstillstånd kan förenas med villkor 

om att servering av alkoholdrycker endast 

får ske genom bordsservering, vilket innebär 

att serveringspersonalen serverar sina 

gäster alkoholdryck glasvis vid sittande 

bord. 
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12. Villkor 

Åldersgränser och ordningsvakter 

 

Riktlinjer 

• Beslut om serveringstillstånd eller 

provsmakningstillstånd förenas vid behov  

med villkor rörande exempelvis bordsservering,  

förordnade ordningsvakter, entrévärdar 

eller åldersgränser. 

• I samband med beslut om utökad serveringstid 

i nöjesverksamhet kan villkor meddelas 

om att personal i verksamheten ska 

vara utbildad i ansvarsfull alkoholservering. 

• Vid beslut om uteservering med kortare 

serveringstid än serveringsstället i övrigt 

meddelas regelmässigt villkor om utrymningstid 

avseende uteserveringen. 

 

  

Rättsregel 

Enligt allmänna förvaltnings-

rättsliga principer kan en 

kommun när den meddelar 

tillstånd också meddela olika 

slags villkor. Syftet är att 

motverka alkoholpolitiska 

skadeverkningar. Villkoren 

kan alltså endast meddelas 

vid beslut om serveringseller 

provsmakningstillstånd. 

Dit räknas också beslut om 

utökning av ett gällande tillstånd, 

till exempel förlängd 

serveringstid och utökning 

av serveringslokal eller annat 

serveringsutrymme. Villkoren 

får inte vara generella 

utan behovet ska bedömas i 

varje enskilt fall. Kommunen 

kan däremot i sina riktlinjer 

beskriva under vilka 

förutsättningar ett beslut kan 

komma att villkoras. 
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13. Kommunens tillsynsverksamhet 

Tillsyn om att vi säkerställer an laglig hantering och kontrollerar att serveringen 

följer de villkor som följer med tillståndet 

 

Riktlinjer 

• Kommunens tillsynsplan ska revideras vart  

tredje år eller vid behov. 

• Tillsynsplanen ska ange inriktning på och 

omfattning av den planerade tillsynen. 

• Tillsynen består av förebyggande tillsyn, 

inre tillsyn och yttre tillsyn. 

• Förebyggande tillsyn innefattar bland annat 

krögarmöten och utbildningsinsatser. Den 

förebyggande tillsynen ska i möjligaste 

mån genomföras i samverkan med  

polismyndigheten. 

• Inre tillsyn består av kontroll av uppgifter 

från olika myndigheter rörande en 

tillståndshavares vandel och ekonomiska 

skötsamhet. Den inre tillsynen utförs av 

tillståndsenhetens handläggare. 

• Yttre tillsyn innebär oanmälda besök i 

verksamheterna när dessa är igång. Tillsynsbehovet  

ska anses vara störst kvällar, nätter och helger.  

Den yttre tillsynen görs av tillståndsenheten. 

Tillsynen kan genomföras samordnat med andra  

myndigheter, exempelvis polismyndigheten, 

miljöförvaltningen, skatteverket eller räddningstjänsten. 

• Tillsynsprotokoll ska upprättas vid alla 

tillsynsbesök. 

 

Rättsregel 

Kommunens tillsynsansvar för 

områdena servering av 

alkoholdrycker och marknadsföring 

av alkoholdrycker framgår av 9 kap 

2 och 3 §§ alkohollagen. 

 

Kommunen är skyldig att upprätta 

en tillsynsplan och ge in denna till 

länsstyrelsen. 
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1. Inledning 

Lagstiftaren anser att det är av stor vikt att kommunerna har noggrant utformade riktlinjer 

som innehåller redogörelser både för vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och 

anslutande föreskrifter samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid 

tillståndsgivningen. 

Folkhälsoinstitutet har tagit fram en modell för hur dessa riktlinjer ska utformas vilken ligger 

till grund för dessa riktlinjer. 

2. Bakgrund 

Innan den gamla alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft var kommunerna remissinstans till 

länsstyrelserna som fattade besluten. Det innebar att en kommun kunde hindra länsstyrelsen 

från att bevilja en ansökan om serveringstillstånd om man inte ville ha en viss etablering i 

kommunen 

För att ge kommunerna en möjlighet att även fortsättningsvis kunna utforma en 

tillståndsbegränsande politik i den egna kommunen innehöll den gamla alkohollagen en 

särskild bestämmelse. Regeringen ansåg att det fanns anledning att göra en precisering så att 

tillståndsprövningen förutom bedömningar av sökandens och serveringsställets lämplighet 

också omfattade en bedömning av riskerna för att en etablering kunde befaras medföra 

olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt. Efter att bestämmelsen senare ändrats innebar den 

en bedömning av om serveringen kunde befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och 

nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. I och med den nya ordningen skulle alla 

avslagsbeslut motiveras av kommunerna och besluten gick att överklaga till 

förvaltningsdomstol. I propositionen till den gamla Alkohollagen fick kommunerna uppdraget 

att ha alkoholpolitiska program med de kriterier kommunen avsåg att tillämpa. Bestämmelsen 

har nu kompletterats med ett tillägg som särskilt framhåller serveringsställets belägenhet. Vad 

som avses är geografisk belägenhet, t.ex. att lokalen är belägen i ett bostadsområde, vid en 

skola eller fritidsgård, nära ett boende för missbrukare eller ungdomar: det vill säga särskilt 

utpekade miljöer som typiskt sett innebär risker för uppkomsten av olika alkoholrelaterade 

olägenheter (prop. 2009/10:125, s. 98). 

3. KAS riktlinjer för alkoholservering 

En ny alkohollag trädde i kraft den 1 januari 2011. Mot bakgrund av detta har riktlinjerna 

reviderats och uppdaterats för att anpassa till det nya regelverket. 

Mot bakgrund av att alkohollagen är en skyddslagstiftning, där sociala hänsyn alltid ska 

prioriteras framför näringspolitiska har vid översynen av riktlinjerna särskilt beaktats 

serveringstidernas inverkan på våld i offentlig miljö samt på folkhälsan. Tillgänglig statistik 

och en stor del av den forskning som finns visar på ett samband mellan sena serveringstider 

och ökat våld.  

Vid beviljande av serveringstider efter den så kallade normaltiden klockan 01:00 gäller därför 

särskilda villkor för alkoholservering.  

4. Mål med riktlinjerna 

Att bidra till en bättre folkhälsa i avseende exempelvis minskad överkonsumtion av alkohol. 

Här bör särskilt fokus riktas mot ungdomar och unga vuxna för att bidra till att motverka risk- 

eller missbruk av alkohol senare i livet. 
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Riktlinjerna avser även att bidra till att tydliggöra sambandet mellan matservering och 

alkoholservering.  

Att verka för fler alkoholfria ungdomsmiljöer och ungdomsarrangemang. 

Att bidra till att tillstånd endast beviljas seriösa entreprenörer, samt att se till att de invånare 

som söker tillstånd bemöts på ett professionellt, tydligt och enhetligt vis. 

5. Riktlinjer vid ansökan 

En ansökan om serveringstillstånd bedöms utifrån Alkohollagens (2010: 1622) (AL) krav. Av 

8 kap 12§ AL framgår att servering endast får meddelas den som visar att han med hänsyn till 

sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Av 8 kap 15 

§ AL framgår att serveringen ska ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt 

tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat.  

Serveringsstället ska vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Av AL 8 kap 17 § framgår att serveringstillstånd får vägras även om de grundläggande kraven 

om lämplighet och lokal är uppfyllda om serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga 

om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Det finns alltså ingen 

generell “rätt“ att få serveringstillstånd. Kommunen ska bedöma om serveringen kan befaras 

medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. 

En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att polismyndighetens 

yttrande har inhämtats. Polismyndighetens yttrande ska även inhämtas när det gäller tillfälliga 

arrangemang till allmänheten. 

Polismyndighetens yttrande om ordningsläget i området för den tilltänkta etableringen och 

miljöförvaltningens bedömning av risken för att störningar uppkommer för närboende ska 

tillmätas stor vikt i tillståndsprövningen. Detta är särskilt viktigt vid prövning av serveringstid 

utanför den så kallade normaltiden kl. 11.00 – 01.00. 

Restaurangens inriktning är avgörande vid etablering i områden med en hög brottslighet. 

Berusningsdrickande och användande av droger går erfarenhetsmässigt ofta hand i hand med 

viss inriktning och profil – exempelvis utpräglade, så kallade, nöjesrestauranger. I sådana 

områden kan etablering av restauranger med främst inriktning på att servera mat förordas. 

KAS beviljar ingen servering före klockan 11:00. Inga serveringstider efter den så kallade 

normaltiden klockan 01:00 bör ges i sådana områden där risk för ordningsstörningar eller 

störningar för närboende redan föreligger. Därutöver förordas prövotider i dessa områden 

såväl vid medgivande av serveringstider före klockan 01:00 som fram till denna tidpunkt. 

Exempel på prövotid i ett sådant område kan vara 1 år. 

För att serveringstillstånd ska medges ska fastighetsägarens godkännande till verksamheten, 

där tiderna för sökt alkoholservering ska framgå, inges vid ansökningstillfället. 

En sökande kan endast få ett permanent serveringstillstånd om dispositionsrätt till 

serveringsstället kan styrkas. 

Alkoholservering ska ingå i ett seriöst sammanhang. Stor återhållsamhet gäller vid 

ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller evenemang som 

riktar sig främst till ungdomar. Vid evenemang som enbart riktar sig till ungdomar ska 

tillstånd inte meddelas. Med ungdomar menas i detta fall personer som inte fyllt 18 år. 
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Verksamheter som inte medges serveringstillstånd är sexklubbar, arrangemang eller shower 

med naket inslag, till exempel striptease. Inte heller drogliberala rörelser medges tillstånd. 

Det är mycket angeläget att de sociala aspekterna lyfts fram när ansökningar om 

serveringstillstånd ska avgöras.  

Tillståndshavaren ansvarar för att ingen diskriminering sker på eller i omedelbar anslutning 

till serveringsstället. Diskriminering av personer på grund av kön, nationellt eller etniskt 

ursprung, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller funktions-

nedsättning kan leda till att serveringstillståndet återkallas efter en fällande dom. 

Det är tillståndshavarens ansvar att det finns ett tillstånd till offentlig tillställning (SFS 1993: 

1617) då sådan krävs. Antalet förordnade ordningsvakter kan även regleras i sådant tillstånd. 

Gällande tillstånd ska lämnas in till tillståndsenheten. 

5.1 Riktlinjer i Töreboda kommun för lokaler med kommunal verksamhet 

I egna eller hyrda lokaler där kommunal verksamhet bedrivs tillåts inte alkoholservering. 

Undantag från den riktlinjen gäller för restauranger inom äldreomsorgen, kommunal 

restaurangskola, ishallen, idrottshallen samt Älgarås servicehus. I teaterfoajén beviljas enbart 

pausservering med öl och vin. 

 

6. Handläggningstider 

Enligt 5 § Alkoholförordningen (2010: 1636) ska en kommun fatta beslut i ett ärende om 

serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till 

kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden 

förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att 

handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. 

För att kunna fatta beslut i ett ärende krävs att de handlingar som begärs in av 

tillståndsenheten i ett ärende lämnas in för att beslut ska kunna fattas. Saknas handlingar och 

ansökan inte är fullständig kan ovanstående tid förlängas.  

Till exempel ska kunskap, finansiering, dispositionsrätt och kökets beskaffenhet kunna 

styrkas. Utan tillräckligt underlag är ansökan inte fullständig, och det kan då ta längre tid 

innan beslut kan fattas. Generellt kan handläggningstiden sägas börjar gälla när ansökan anses 

vara komplett. När utredning, utan påtagliga hinder, kan påbörjas kan en ansökan ses som 

komplett. 

I ett ansökningsärende är det den sökande som ska visa att Alkohollagens högt ställda krav på 

lämplighet är uppfyllda, både vad det gäller bolaget och de personer som bedriver 

verksamheten. 

Handläggningstider är delvis baserade på den tid själva utredning av ärendet tar för 

handläggarna, men handläggningstiden påverkas även av andra faktorer. Dessa faktorer kan 

utgöras av tiden det tar för remissinstanser att inkomma med yttrande. Tiden det tar att 

handlägga påverkas även av fastställda datum för möten inom kommunen (exempelvis 

nämndmöten, arbetsutskott), det finns även datum som reglerar när handlingar som ska tas 

upp under dessa möten senast får ha inkommit för att kunna behandlas. Utöver detta kan tid 

för justering av mötesprotokoll tillkomma.  
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Handläggningstiderna baseras på EU:s tjänstedirektiv, men den reella handläggningstiden 

som eftersträvas inom KAS är betydligt kortare. 

När en ansökan inkommer till KAS påbörjas handläggning så snart detta är möjligt och sker, i 

generella fall, löpande i den utsträckning inkomna handlingar tillåter. Detta innebär i 

praktiken att sökande kan komma att behöva komplettera med nödvändiga handlingar under 

handläggningens gång.  

Konkreta handläggningstider för de olika ärendena bifogas i Bilaga 1. 

7. Avgifter 

Enligt 8 kap. 10 § AL får kommunen ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som 

beslutats av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av 

den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med 

eller servering av folköl. 

Lagen ger kommunen rätt att ta ut en avgift för prövning, samt tillsyn, enligt en 

självkostnadsprincip. Detta innebär att avgifterna ska täcka kommunens hantering av ärenden. 

I fråga om prövning vid nya tillstånd rör det sig om de faktiska kostnader som uppkommer i 

samband med att verksamhetens och dess företrädares lämplighet prövas. Därmed återbetalas 

inte avgiften om ansökan inte beviljas. 

Generellt påbörjas inte handläggning av ärenden förrän prövningsavgiften har inkommit till 

kommunen. 

Tillsynsavgiften för permanenta serveringstillstånd delas upp i en fast grundavgift och en 

rörlig avgift baserad på inköpta volymer alkoholdrycker. Denna avgift debiteras en gång per 

år. 

Vid ej inlämnad restaurangrapport kommer kommunen att placera tillsynsavgiften i närmast 

högre avgiftsklass mot senast inlämnade restaurangrapport. Serveringstillståndet kan också 

komma att ifrågasättas. 

För en komplett sammanställning av prövnings- och tillsynsavgifter, se Bilaga 2. 

8. Kunskapsprov 

Kunskapsprov för serveringstillstånd, med undantag för pausservering, omfattar fyra 

delmoment. Prov som avser ansökan om tillstånd för stadigvarande servering till allmänheten 

och för stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap ska bestå av 60 frågor. Prov som 

avser ansökan om tillstånd för tillfällig servering till allmänheten och för stadigvarande 

servering till slutna sällskap ska bestå av 44 frågor. Prov som avser ansökan om tillstånd för 

tillfällig servering till slutna sällskap ska bestå av 28 frågor. Kunskapsprov för pausservering 

och för provsmakning av alkoholdrycker omfattar tre delmoment, provet består av 28 frågor. 

Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen använda 

kunskapsprov framtagna av Statens folkhälsoinstitut. 

Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som 

proven tillhandahålls på, kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller om det i övrigt 

finns särskilda skäl. Tolk som anlitas ska vara auktoriserad. 

En sökande som inte blir godkänd ska få en ny möjlighet att visa sina kunskaper. En sökande 

kan erbjudas sammanlagt tre tillfällen till prov. 
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Proven finns tillgängliga på olika språk bland annat svenska, engelska och franska. 

Kunskapsfrågorna fördelas på fyra delmoment: 

1. Alkoholpolitik 

2. Bestämmelser om servering 

3. Bestämmelser om tillsyn 

4. Bestämmelser om mat och utrustning 

För godkänt resultat krävs att sökanden uppnår minst 75 procent rätta svar inom varje område 

som ingår i provet. 

9. Remissyttranden 

Polismyndighetens yttrande ska enligt 8 kap. 11 § inhämtas vid en prövning av stadigvarande 

serveringstillstånd, såväl till allmänheten som i slutet sällskap. Yttrande ska även inhämtas 

vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, om det inte rör sig om ett 

arrangemang av endast obetydlig omfattning. Enligt 8 kap. 16 § ska i motsvarande fall de 

lokaler som används för servering vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt, med den 

skillnaden att något undantag för arrangemang av obetydlig omfattning inte görs. Även vid 

prövning av tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap kan remissyttrande inhämtas. 

Polismyndighetens yttrande till kommunen fyller en viktig funktion. Genom 

polismyndighetens yttrande får kommunen information om förhållanden i det område där den 

sökande vill etablera serveringsverksamhet och polisens bedömning av på vilket sätt dessa 

förhållanden kan antas bli påverkade av den sökta etableringen eller en utökning av 

densamma.  

Polismyndigheten yttrar sig i fråga om: 

1. Vandel 

2. Sökt serveringstid 

3. Ordningsstörningar vid serveringsstället 

4. Krav på förordnade ordningsvakter 

5. Tillstånd till offentlig tillställning (så kallade danstillstånd) 

Vid nyttjande av mark till uteservering eller vid annat nyttjande av allmän mark ska även 

polismyndighetens tillstånd sökas och inges till tillståndsenheten innan serveringstillstånd 

beviljas (dispositionsrätt). 

Skatteverket yttrar sig i fråga om: 

1. Restföringar 

2. Betalningsuppmaningar 

3. Beslut om kontrollavgifter 

4. Inkomst av kapital, över och underskott av näringsverksamhet, inkomst av tjänst, huruvida 

företrädare för bolaget deklarerat eller inte samt förekomst av F-skattsedel. 
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Miljöförvaltningen Vid varje prövning av ett nytt tillstånd och vid varje väsentlig utökning av 

verksamheten i en befintlig restaurang ska tillståndsenheten beakta om ansökan kan befaras 

medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. 

För att kunna göra en fullgod bedömning av dessa faktorer skickas bl.a. remiss till 

miljöförvaltningen som ombeds ta ställning till risk för olägenheter, till den sökta 

serveringstiden samt eventuella andra hinder som skulle kunna medföra särskild risk för 

människors hälsa. 

Räddningstjänsten gör en bedömning av brandsäkerheten. Lokalerna där serveringstillstånd 

gäller ska vara lämpliga för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. Brandskyddskravet, som 

tidigare gällde för lokaler med stadigvarande tillstånd till allmänheten, omfattar nu även 

lokaler med stadigvarande servering till slutna sällskap (se 8 kap. 16 § AL). 

Räddningstjänsten gör en personantalsbedömning utifrån ritning som visar serveringslokalen i 

färdigt skick avseende bordsavdelning, eventuell scen och antal platser vid bord. 

Antal sittplatser i lokalen samt det totala personantalet ska framgå av tillståndsbeviset. Detta 

innebär att det är viktigt att lämna in skalenliga och korrekta ritningar i varje ärende så att 

underlag finns för brandskyddskonsult och räddningstjänst att göra en korrekt bedömning av 

personantalet utifrån de förutsättningar som gäller för lokalen. 

När det gäller utformning av serveringslokalen, utifrån matkravet som finns i alkohollagen, så 

kvarstår följande: Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek 

lämpligt antal sittplatser för matservering. Om det finns drinkbar får den ta i anspråk endast 

en mindre del av serveringsställets totala yta och ska vara belägen i nära anslutning till 

matsalen (se 8 kap. 15 § AL). 

10. Villkor vid meddelande av serveringstillstånd 

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun i samband med ett beslut att 

meddela tillstånd också meddela olika slag av villkor. Syftet är att motverka skadeverkningar 

av alkoholpolitisk art. Villkor kan endast meddelas vid beslut om serveringstillstånd. Dit 

räknas också beslut om utökning av ett gällande tillstånd, t.ex. förlängd serveringstid och 

utökning av serveringslokal samt förordnade ordningsvakter efter vissa klockslag. 

11. Serveringstider 

Bestämmelsen i 8 kap. 19 § om serveringstider syftar främst till att motverka olägenheter som 

onykterhet och oordning. Av propositionen till den gamla alkohollagen (1994:1738) framhålls 

att reglerna om serveringstider utgör en inte oväsentlig del av den svenska alkoholpolitiken 

och att sociala hänsyn därför ska ha klart företräde framför affärsmässiga eller 

konkurrensmässiga sådana. Enbart den omständigheten att en konkurrerande restaurang redan 

fått utsträckt serveringstid kan inte motivera bifall till en annan ansökan. 

I 8 kap. 19 § AL stadgas att servering av alkoholdrycker får påbörjas tidigast klockan 11:00 

och avslutas senast klockan 01:00, om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat. Detta är den 

så kallade normaltiden. 

Vid prövning av en restaurangs serveringstid ska beaktas om serveringstiden kan medföra 

olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller innebära särskild risk för människors hälsa, 

jämför 8 kap. 17 §. Lagstiftaren har härigenom avsett att särskilt markera att skyddet för 

människors hälsa och intresset av att upprätthålla ordning och säkerhet ska stå i förgrunden 

vid prövning av sena serveringstider. 
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Remissinstansernas yttranden och inställning ska alltid tillmätas stor betydelse vid 

bestämmande av serveringstider. Tillståndsmyndigheten måste i varje enskilt fall särskilt 

beakta sådana olägenheter och risker som avses i 8 kap. 17 § AL, i samband med utsträckning 

av serveringstiden. Med detta menas olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller 

särskild risk för människors hälsa. 

12. Serveringstid efter 01:00  

För att serveringstillstånd till allmänheten med senare serveringstid än klockan 01:00 ska 

beviljas gäller följande: 

Yttrande från polismyndigheten och miljöförvaltningen ska tillmätas stor betydelse vid 

utredning och ev. beslut. 

För serveringstider efter kl. 01.00 i KAS krävs att restaurangen ska vara dokumenterat 

välskött och inte ha några aktuella anmärkningar. Närboende ska heller inte riskera att behöva 

bli störda av restaurangens nattliga verksamhet. Till detta räknas kraftig nedsmutsning och 

urinering i området, höga ljudvolymer, ofredande och dylikt.  

 

Serveringstider efter kl. 01.00 ska vara undantag från praxis. Restaurangen ska ha innehaft 

permanent serveringstillstånd under minst ett år utan anmärkningar för att få frågan om 

förlängt serveringstillstånd prövad. Serveringstid till kl. 02.00 beviljas under ett prövoår och 

förlängs därefter tills vidare om restaurangen varit utan anmärkningar under året.  

 

Restauranger i utpräglade bostadsområden, ska enbart i undantagsfall beviljas 

serveringstillstånd efter kl. 01.00. 

 

Tillfällig förlängning av serveringstid kan vid max 5 tillfällen per år beviljas. I dessa fall rör 

det sig om max en timmas förlängning och måste sammanfalla med speciella tillfällen. Denna 

förlängning kan aldrig ge serveringstid som sträcker sig längre än till 03.00. Som exempel på 

speciella dagar kan nämnas juldagen, nyårsdagen, påskafton, studentavslutning eller 

stadsfester. De fem nämnda tillfällena anses ingå i stadigvarande tillstånd till allmänheten och 

ansöks kostnadsfritt vid kommunen. Kommunen kommer att utreda den förlängda 

serveringstiden och ta in yttrande från exempelvis Polismyndigheten och Miljö- och 

byggnadsnämnd, för att försäkra att den utökade serveringstiden inte skapar olägenheter för 

övriga medborgare.  

 

Den kostnadsfria 1-timmas förlängning av serveringstid är endast förenlig med servering i 

lokalen där det stadigvarande tillståndet är gällande. Om utökningen av serveringstid söks i 

samband med tillfällig tillställning i en annan lokal än ordinarie serveringsställe kommer 

avgift utgå för ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. 

 
Restaurang med nattklubbsverksamhet måste av säkerhetsskäl ha ett system för kontroll av 

det exakta antalet gäster, till exempel med klicker. Ett väl utvecklat säkerhetsarbete som 

omfattar brandskydd, gästernas säkerhet, hur man hanterar besvärliga gäster, kö m.m. ska 

finnas. 

Restaurangen ska ha en tydlig och skriftlig drog- och säkerhetspolicy. 

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte anordnas på offentliga platser 

utan tillstånd. 
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Serveringstillståndet ska förenas med villkor om minst två förordnade ordningsvakter från 

klockan 22:00 tills att serveringsstället är utrymt. Efter särskild prövning kan det i särskilda 

fall villkoras om endast en förordnad ordningsvakt. Restaurang som stänger 02.00 och inte har 

dans eller klubbverksamhet kan undantas från det utökade ordningsvaktskravet efter samråd 

med polismyndigheten. 

Detta gäller alltid då klubb eller dansverksamhet bedrivs. Det är tillståndshavarens ansvar att 

tillse att det föreligger tillstånd till offentlig tillställning (SFS 1993: 1617). Om sådan 

verksamhet bedrivs ska gällande tillstånd kommuniceras med tillståndsenheten. 

Det är tillståndshavarens ansvar att bedriva verksamheten så att skador och störningar undviks 

de övriga dagarna. Det är tillståndshavarens ansvar att se till att tillräckligt många 

ordningsvakter tjänstgör dessa dagar. 

13. Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet 

Enligt 8 kap. 17 § får serveringstillstånd vägras om serveringsställets placering eller det av 

andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild 

risk för människors hälsa, även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda. 

Det ska för en kommun vara möjligt att förhindra restaurangetablering med servering av 

alkoholdrycker i särskilt känsliga områden, såsom i närheten av skolor, ungdomsgårdar eller 

där många ungdomar annars brukar samlas eller i områden med känd missbruksproblematik. 

Om antalet restauranger i ett område har ökat eller riskerar att öka i en sådan omfattning att 

påvisbara olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors 

hälsa är för handen bör kommunen som tillståndsmyndighet kunna förhindra att nya 

serveringstillstånd i området beviljas. 

Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och är i 

första hand en social skyddslagstiftning.  

Vid varje ansökan av ett nytt tillstånd och vid varje väsentlig utökning (anmälan) av 

verksamheten i en befintlig restaurang, ska tillståndsmyndigheten beakta risken för att det kan 

uppstå olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa 

Polismyndighetens yttrande och inställning ska ha avgörande betydelse när det gäller 

bedömning av ordning och säkerhet vid serveringsstället. Detta kan gälla såväl lämpliga 

serveringstider som krav på förordnade ordningsvakter. 

14. Kökskrav och matutbud 

I bestämmelsen i 8 kap. 15 § om vilka krav som ställs på serveringsstället finns det reglerat 

om vad som gäller för kök och matutbud på serveringsställen. Det ställs olika krav på olika 

typer av tillstånd. 

Ett stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får endast medges om serverings-

stället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på 

annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter 

klockan 23.00 får mat utbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. 

Matservering är ett grundläggande krav för att erhålla och behålla ett serveringstillstånd och 

mat ska kunna erbjudas under hela serveringstiden. Att enbart tillhandahålla prefabricerade 

maträtter anses inte som ett fullständigt utbud, men kan vara ett komplement till ordinarie 

meny. 
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Restauranglokalen ska vara till över hälften möblerad med bord och stolar för att möjliggöra 

servering av mat. Detta gäller även för uteservering. 

Vid tillfällig servering och till slutna sällskap finns inget kökskrav, men serveringsstället ska 

tillhandahålla tillredd mat. 

15. Lättdrycker 

Enligt 8 kap. 22 § AL ska lättdrycker finnas i tillfredsställande urval och omfattning. Detta 

innebär att det vid försäljning av alkoholdrycker inte enbart ska finnas lättöl, läsk och vatten 

utan också alkoholfria alternativ till rött och vitt vin. Det ska även finnas alkoholfria alternativ 

till drinkar med alkohol. 

16. Uteserveringar 

Enligt 8 kap. 14 § ska ett serveringstillstånd avse ett visst avgränsat utrymme, det kan vara en 

uteservering som finns i anslutning till serveringsstället. Kommunen kan vid 

tillståndsgivningen besluta om kortare serveringstider på en uteservering än de tider som 

gäller inomhus. Det kan även villkoras tider för när uteserveringen ska vara utrymd. 

Anledningen är att verksamheten inte får störa omgivningen t.ex. boende i närheten av 

restaurangen. 

I ordningslagen finns grundläggande regler om uteserveringar. Alkoholservering på 

uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen, utan samma regler som vid bedrivande av 

alkoholservering i övrigt gäller även vid uteservering. För att bedriva uteservering krävs 

polismyndighetens tillstånd. 

Vid ett beslut om servering på uteservering ska uteserveringen vara utrymd senast 30 minuter 

efter den serveringstid som beviljats på uteserveringen. Detta gäller oavsett serveringstiden 

inne i serveringslokalen. 

Uteserveringen ska avgränsas på ett betryggande sätt, och uppfylla övriga krav till exempel 

godkännande av markägaren, tillstånd från polismyndigheten att använda offentlig plats samt 

bygglov där så krävs. 

I de fall uteserveringen ligger intill restaurangen, men inte i direkt anslutning, kan 

serveringstillstånd medges då ingen biltrafik finns mellan restaurangen och uteserveringen. I 

dessa fall krävs dock att serveringen sker via bordsservering. Gästerna är alltså inte tillåtna att 

själva bära sin alkoholdryck till uteserveringen. 

Om rökning ska vara tillåten, tänk på att kontrollera vilka regler som miljöförvaltningen 

ställer på dessa. Inbyggda uteserveringar med väggar och tak kan i vissa fall förhindra att 

rökning tillåts. 

Tänk på att det kan vara bra att på ett tidigt skede ta kontakt med gatukontoret för att 

kontrollera vilka regler som gäller där etableringen ska ske. 

17. Gemensamt serveringsutrymme 

I 8 kap. 14 § andra stycket AL ges möjlighet för flera tillståndshavare att utnyttja ett 

gemensamt serveringsutrymme, det vill säga att man kan få tillstånd att servera på samma yta. 

Det krävs alltså att man har ett tillstånd när kommunen meddelar beslut om ett gemensamt 

serveringsutrymme. 

Detta innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas för att servera på samma yta. En 

förutsättning är att de bolag som ansöker om gemensamt serveringsutrymme har ett eget 
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serveringstillstånd i direkt anslutning till den gemensamma ytan. Särskilda villkor kan då 

meddelas i samband med tillståndet om behov finns. 

18. Arenorna och tillhörande restauranger 

När det gäller idrott och alkoholservering ska en riskbedömning göras vid varje tillfälle och 

en allmän princip bör vara stor återhållsamhet. 

  



 13 

19. Tillfälligt utökade serveringstider 

Här avses tillståndshavare som bedriver stadigvarande serveringsverksamhet och som i vissa 

fall önskar en tillfällig utökning av serveringstiden. Även när det gäller denna kategori 

förutsätts att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet varje vecka eller 

månad. En ansökan omfattar ett tillfälle. Söker tillståndshavare tillfälligt utökad serveringstid 

fler än 10 gånger per år bör en ansökan om permanent utökning av serveringstiden lämnas in 

för prövning. 

Remissförfarande till såväl polismyndigheten (ordning) som miljöförvaltningen angående 

störningsrisken för boende tillämpas. 

20. Pausservering 

Detta tillstånd avser servering i samband med föreställningar av exempelvis teater eller opera 

och rör servering mellan akter. 

Tillstånd får meddelas utan att kravet på att lagad mat ska tillhandahållas. Servering får dock 

endast ske under pauser i föreställningen i foajé till teater eller konsertlokal. Särskild 

restriktivitet ska gälla vid beviljandet av dessa tillstånd då det gäller ungdomsarrangemang. 

Endast en verksamhet som huvudsakligen vänder sig till en publik över 20 år ska erhålla 

tillstånd. Vid verksamhet som enbart riktar sig till ungdomar under 18 år ska tillstånd ej 

meddelas. För teater eller konsertlokal som saknar etablerad permanent verksamhet kan 

endast tillstånd meddelas för enstaka tillfälle eller för tidsperiod då gästspel förekommer. Vid 

pausservering medges endast tillstånd för starköl och vin, samt andra jästa alkoholdrycker. 

21. Serveringstillstånd för cateringföretag 

Ett bolag kan ansöka om ett cateringtillstånd till slutna sällskap. Alkohollagen ställer samma 

krav på lämplighet, vilket innebär att en fullständig prövning görs av vandel och ekonomi. 

Bolaget kan sedan efter meddelat tillstånd anmäla catering till tillståndsenheten som endast 

godkänner att lokalen uppfyller räddningstjänstens krav på brandsäkerhet för den sökta 

verksamheten.  

Anmälan om cateringtillfälle behöver inkomma till tillståndsenheten minst en vecka före 

planerad tillställning. 

22. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap 

Enligt 8 kap. 2 § AL kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten eller 

slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse en enstaka tidsperiod eller ett 

enstaka tillfälle. Krav på matutbud för tillfälliga tillstånd och för servering i slutet sällskap 

framgår av 8 kap. 15 § tredje stycket AL. 

Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. 

Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten handlar om allt ifrån stora till 

små festivaler och enstaka evenemang. 

23. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 

Alkoholserveringen ska ingå i ett seriöst evenemang. Stor återhållsamhet bör gälla vid 

ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som 

riktar sig främst till ungdomar. Arrangemang som enbart riktar sig till ungdomar under 18 

meddelas ej tillstånd. Normalt medges tillfälliga tillstånd under max 10 dagar per 

arrangemang. Följande gäller vid ansökan; 
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1. Sökanden ska ha beviljats markupplåtelse. 

2. Sökanden ska ha beviljats rätt att disponera markytan/lokalen. 

3. Miljöförvaltningens krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda. 

4. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska kunna tillhandahållas. 

5. Serveringen ska bedrivas inom en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande antal 

sittplatser och tydliga avgränsningar. 

6. Servering av alkoholdrycker bör avslutas senast klockan 01:00. 

7. Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras. 

De personer som ska ansvara för serveringen ska vara lämpliga för uppgiften. I de flesta fall 

är detta liktydigt med att de är innehavare av serveringstillstånd. 

Sökanden ska vara såväl personligt som ekonomiskt lämplig i enlighet med vad som framgår 

av 8 kap. 12 § AL. Detta krav omfattar även festivalarrangör på grund av dennes betydande 

inflytande över festivalens bedrivande. 

24. Tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap 

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt intresse 

och där personerna som ska delta är kända i förväg. När det gäller servering till slutet 

sällskap får det inte vara en tillställning som betraktas som offentlig enligt 2 kap. 3 § 

Ordningslagen. 

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap ska lämnas senast en månad innan 

festtillfället. Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap kan beviljas för högst 12 tillfällen. Maximalt 

beviljas endast 12 tillfällen i samma lokal. 

Underlag för prövningen är för en förening t.ex. stadgar, verksamhetsberättelse och 

styrelseprotokoll, samt medlemsregister för att bekräfta sällskapets slutenhet. För ett företag 

är underlaget registreringsbevis. 

Någon form av tillredd mat ska finnas. Vilken mat som kommer att serveras anges på 

ansökan. Priset för alkoholdrycker får inte understiga inköpspriset och ett skäligt pålägg ska 

läggas till inköpspriset. En förutsättning för att man ska kunna få tillfälligt tillstånd till slutet 

sällskap är att man kan visa kunskap i Alkohollagen. Detta görs genom att avlägga ett 

kunskapsprov.   

En ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap skickas på remiss till polismyndigheten 

och miljöförvaltningen om ansökan avser serveringstid efter kl. 01.00 eller om tveksamheter i 

övrigt föreligger. 

25. Utbildning i ansvarsfull alkoholservering 

Krogen är en miljö som är särskilt utsatt då det är där som många ungdomar för första gången 

kommer i kontakt med både alkohol och narkotika. Det är därför viktigt att arbeta med 

utbildning i ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot Knark, så att de som arbetar i 

restaurangmiljö har goda förutsättningar att kunna möta situationer som uppstår på grund av 

berusning av såväl legala som illegala medel. 
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Villkor ska meddelas att samtliga personer (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras 

oavsett anställningsform) som arbetar med servering av alkoholdrycker på restaurang med 

serveringstid efter klockan 01.00 ska genomgå utbildning i ansvarsfull alkoholservering 

26. Riktlinjer vid tillsyn 

Ordning och nykterhet 

Allmänna bestämmelser om försäljning finns i 3 kap. i AL och bestämmelser om servering av 

alkoholdrycker finns i 8 kap. I lagens 1 kap. 11 § andra stycket uttalas att försäljning benämns 

servering om det sker för förtäring på stället. Bestämmelserna i 3 kap. om försäljning är därför 

tillämpliga även vid servering. 3 kap. 5 § och 8 kap. 20 § handlar båda om att se till att hålla 

ordning där man säljer respektive serverar. Enligt 3 kap. 5 § ska skador i möjligaste mån 

undvikas vid försäljning och den som säljer alkoholdrycker ska se till att det råder ordning 

och nykterhet på försäljningsstället. Enligt 8 kap. 20 § ska personal vid servering se till att 

måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks. 

27. Kommunens tillsynsverksamhet 

Kommunens tillsynsansvar över områdena servering av alkoholdrycker, detaljhandel med 

folköl och marknadsföring av alkoholdrycker framgår av 9 kap. 2 och 3 § AL. 

Statens Folkhälsoinstitut utövar enligt 9 kap. 1 § AL den centrala tillsynen över efterlevnaden 

av lagen och har rätt att meddela allmänna råd till vägledning för lagens tillämpning. 

Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet och ska biträda kommunerna med råd i deras 

verksamhet. Den omedelbara tillsynen av restaurangerna utövas av tillståndsenheten och 

polismyndigheten, som också har tillsynsansvar över servering av och detaljhandel med öl 

klass II. 

Kommunerna, polis-, kronofogde- och skattemyndigheten ska lämna de uppgifter som 

tillsynsmyndigheten eller länsstyrelsen behöver för fullgörandet av sina uppgifter. I AL står 

vidare i kapitlet om tillsyn att tillsynsmyndigheterna har rätt till tillträde till lokaler och rätt att 

ta del av bokföring och andra handlingar som berör verksamheten. Tillsynen i kombination 

med möjligheter till sanktioner är det viktigaste instrumentet för att restaurangverksamheten 

ska kunna bedrivas enligt gällande lagar och bestämmelser. Detta möjliggör en konkurrens på 

sunda och lika villkor för att branschens aktörer. 

Även om de flesta restauranger sköter sig och fullgör sina uppgifter är det konstaterat att 

många bryter mot centrala bestämmelser i olika lagar i sin verksamhet. Det förtjänar i detta 

sammanhang att påpekas att branschorganisationerna samt de seriösa näringsidkarna i olika 

sammanhang har framfört att tillsynen och sanktionerna bör skärpas ytterligare. 

Tillsynen kan grovt delas upp i tre delar: förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn. 

Inre tillsyn innebär att kommunen, ofta tillsammans med andra myndigheter såsom 

polismyndigheten, skatteverket, kronofogden, arbetar med att granska att den som har 

serveringstillstånd fortfarande lever upp till alkohollagens krav på personlig och ekonomisk 

lämplighet. Den inre tillsynen bedrivs genom skrivbordsarbete och genom remisser och 

underrättelser mellan berörda myndigheter. 

Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet, framför 

allt kvällar och nätter, kontroll av att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen. Detta kan 

även ske genom samordnad tillsyn, d.v.s. att kommunen tillsammans med olika berörda 

myndigheter såsom polismyndigheten, skatteverket och räddningstjänsten gör en gemensam 

tillsyn på serveringsstället. Resultatet av den yttre tillsynen kan leda till att en utredning inleds 
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och att förnyade remisser skickas till berörda myndigheter samt till förslag på beslut om 

sanktionsåtgärder. 

Med inre tillsyn avses kontroll av uppgifter från olika myndigheter. Det handlar om frågor av 

ekonomisk art, tillståndshavares vandel, av andra myndigheter företagna restaurang-

inspektioner med mera. Vidare undersöks företagens försäljningssiffror genom de så kallade 

restaurangrapporterna från tillståndshavarna. Till den inre tillsynen räknas också en 

fortlöpande övervakning av restaurangernas marknadsföring i annonser och inte minst på 

webben. Tillståndsenheten erhåller anmälningar från polismyndigheten vilka bland annat 

belyser ordnings- och nykterhetssituationen i och kring en restaurang. 

Som en naturlig del i den yttre tillsynen ingår också att uppmärksamma förekomst av 

narkotika. Fram till december 1997 var det oklart huruvida alkohollagen är tillämplig vid 

förekomst av narkotika, men vid denna tidpunkt fastställdes av länsrätten och uttalades av 

kammarrätten att ordningsbegreppet i alkohollagen är tillämpligt även när det gäller 

förekomst av narkotika på restauranger. Därmed finns en reell möjlighet att bekämpa 

förekomst av narkotika på stadens restauranger. Det har initialt lett till ett utökat samarbete 

om narkotika mellan polis- och tillståndsmyndigheten. 

Lika självklar del i den yttre tillsynen är förekomsten av diskriminering. Förvaltningen har 

genom tillståndsenheten ett stort ansvar när det gäller att förebygga och hindra alla 

förekommande former av diskriminering. Tillståndsenheten kan arbeta förebyggande i detta 

avseende, identifiera vidarebefordra uppgifter till berörda myndigheter samt neka 

serveringstillstånd när lagakraftvunnen dom föreligger. 

När det gäller frågan om brandsäkerhet på stadens restauranger ingår det som en obligatorisk 

del i den yttre tillsynen, att kontrollera brandskyddet. Förvaltningen underrättar sedan 

räddningstjänsten om eventuella brister. Räddningstjänsten ska agera utifrån lagen om skydd 

mot olyckor i likhet med vad som gäller inom andra områden. 

Om inspektionsverksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt förutsätts ett gott 

samarbete med andra myndigheter. Det är ofta lämpligt och effektivt att utföra tillsynen 

tillsammans. De myndigheter som i första hand är berörda är länsstyrelsen, polismyndigheten, 

skatteverket, miljöförvaltningen, räddningstjänsten och kommunens tillsynsverksamhet. 

28. Tillsynsavgifter 

Kommunen har enligt 8 kap. 10 § AL rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn över 

serveringsställen med alkohol samt för tillsyn över servering och försäljning av folköl. 

Kommunens avgiftsuttag ska baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen som 

regleras närmare i kommunallagen. 

Självkostnadsprincipen 

För avgiftsuttag i kommunal verksamhet gäller som huvudregel självkostnadsprincipen som 

uttrycks i 8 kap. 3 c § Kommunallagen. Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter 

än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller 

(självkostnaden).  

Självkostnadsprincipen innebär att en kommun får ta ut avgifter men inte till sådana belopp 

att de tillför kommunen en vinst. Kommunerna har fått en viss handlingsfrihet när det gäller 

beräkningen av självkostnaden och det finns lagstöd för avgiften. 

Vid beräkningen av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta och 

indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Verksamhetens eventuella 
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andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se 

prop. 1993/94:188 s. 85, Lokal demokrati). 

I självkostnaden ingår också kostnader för exempelvis tolk och andra kostnader som uppstår i 

samband med att sökanden ska genomföra ett kunskapsprov enligt alkohollagen. 

Likställighetsprincipen 

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den s.k. 

likställighetsprincipen som uttrycks i 2 kap. 2 § Kommunallagen. Kommuner och landsting 

ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av 

medlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid 

fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar 

som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter.  

Likställighetsprincipen medger inte någon inkomstomfördelande verksamhet, men det finns 

inga hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika 

prestationer. Det kan till exempel betyda att kommunen tar ut en högre avgift när ett 

cateringföretag för första gången anmäler en lokal för godkännande, medan kommunen endast 

tar en mindre avgift om cateringföretaget anmäler samma lokal vid ett senare tillfälle. Inom 

vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87). 
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Riktlinjer för folkölsförsäljning 

Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent men inte 

3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen alkoholdryck. 

Öl med högre alkoholstyrka än 3,5 volymprocent kallas starköl. En burk folköl 3,5 

volymprocent innehåller lika mycket alkohol som 4 cl 40-procentig sprit. 

För att få sälja folköl krävs det att försäljningsstället är godkänt som stadigvarande 

livsmedelslokal. Det innebär att butiken måste ha ett brett och varierat sortiment av matvaror. 

Det ska därför finnas ett flertal av varje försäljningstyp till försäljning, alltså flera konserver, 

mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det ska även 

finnas ett sortiment av lättdrycker till försäljning i butiken som till exempel lättöl, läsk och 

vatten. 

Glass, godis, chips, kaffe och te anses inte uppfylla kravet på tillhandahållande av matvaror. 

Godiskiosker, tobaksaffärer, spel- och videobutiker får endast sälja folköl om de samtidigt 

uppfyller ovanstående krav. 

Vid servering av folköl är det en förutsättning att det samtidigt serveras mat. Lokalen måste 

därför vara avsedd för att man ska kunna äta mat och dricka öl på stället. Minimikravet kan 

anses vara uppfyllt om det till exempel serveras varma smörgåsar, varm korv, hamburgare 

eller skaldjur. Det ska vidare tillhandahållas ett sortiment av lättdrycker såsom lättöl, läsk, 

vatten på serveringsstället. Servering av folköl ska ske med återhållsamhet och får inte 

föranleda några olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. 

Försäljning av folköl i butik liksom servering av alkohol på restaurang regleras i alkohollagen 

(2010: 1622). Varje handlare måste ha kunskaper om de regler som gäller vid försäljning av 

folköl. Det är försäljarens skyldighet att förvissa sig om att folköl inte säljs eller lämnas ut till 

den som inte fyllt 18 år. Därför måste butiksägaren ansvara för att se till att personalen har 

tillräckliga kunskaper vad det gäller försäljning av folköl. 

Anmälningsskyldighet 

Enligt AL ska den som avser att bedriva försäljning och/eller servering av folköl anmäla 

verksamheten till den kommun där verksamheten bedrivs. Varken servering eller försäljning 

av folköl får påbörjas innan anmälan har gjorts. Anmälan ska göras senast när försäljningen 

påbörjats. 

Regler vid försäljning av folköl 

18-årsgräns 

Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer folköl ska förvissa sig om 

att den som köper är 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då 

personen ser ung ut. En bra regel kan vara att fråga alla som ser ut att vara under 25 år om 

legitimation. Försäljningsstället ska även skylta om åldersgränsen. Skylten ska synas tydligt 

och bör vara placerad vid kassan. 

Langning 

Folköl får inte säljas om man misstänker att den kommer att lämnas över till annan person 

som inte fyllt 18 år. 
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Berusade personer 

Folköl får inte säljas eller serveras till den som är berusad av alkohol eller påverkad av annat 

berusningsmedel. 

Alternativa drycker 

Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel lättöl, läsk eller vatten. 

Övriga regler 

Det ska vara god ordning i lokalen och det är till exempel inte tillåtet att bjuda kunder på 

folköl. 

Vid ägarbyte av butiken ska detta anmälas till tillståndsenheten eftersom rätten att sälja folköl 

inte automatiskt följer med till den nya ägaren. Detsamma gäller om butiksägaren inte längre 

vill sälja folköl 

Information och stöd till personal 

Den som bedriver försäljning av folköl ska ge personalen den information och det stöd som 

den behöver för att kunna följa reglerna för försäljning av folköl. Det är särskilt viktigt att 

personal under 18 år får detta stöd. Personalen bör även informeras om hur den ska hantera 

konflikter som kan tänkas uppstå, exempelvis om en kund inte visar legitimation trots en 

uppmaning. 

Tillsynsansvar 

Statens folkhälsoinstitut och respektive länsstyrelse har tillsynsansvar på central och regional 

nivå. Kommunen har tillsammans med polismyndigheten det lokala tillsynsansvaret över 

försäljning och servering. När tillsynsmyndigheten genomför tillsyn, har personal som 

genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra områden som berörs av lagen. Den 

har även rätt att få de upplysningar, handlingar och liknande som behövs i tillsynsarbetet. 

Inom KAS är det personal från tillståndsenheten som genomför den praktiska tillsynen. Syftet 

med besöken är att informera om de regler som gäller vid försäljning, kontrollera att reglerna 

följs samt stödja butiksägare att klara de krav som ställs i lagen. Utöver detta registrerar 

tillståndsenheten försäljningsställen och tar ut avgifter samt utreder försäljnings-ställen som 

brutit mot reglerna. 

Avgift 

För att finansiera tillsynsverksamheten har kommunen rätt att ta ut en årlig tillsynsavgift av 

dem som säljer folköl och tobak enligt alkohollagen 8 kap 10 § AL. Det är 

kommunfullmäktige i respektive kommun som bestämmer om avgiftens storlek.  

Egenkontrollprogram 

Den som bedriver försäljning av folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över 

försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid 

försäljning av folköl. Det innebär att den ansvarige för försäljningen ska ta fram ett skriftligt 

program där det framgår hur åldersgränser och andra bestämmelser i alkohollagen ska 

tillämpas och övervakas. Programmet ska skickas in till Tillståndsenheten i samband med 

anmälan av försäljning av folköl. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn kontrollera 

programmet. 
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Sanktioner vid lagöverträdelser 

Det finns två typer av sanktionsmöjligheter i Alkohollagen. Dels straffrättsliga sanktioner som 

utfärdas av polis eller åklagare när ett brott har begåtts. Dels administrativa sanktioner som 

olika tillsynsmyndigheter kan använda för att åstadkomma en förändring i framtiden. 

Exempelvis kan varning eller förbud mot försäljning meddelas en butik som sålt folköl till 

minderårig, underlåtit sin anmälningsskyldighet eller saknar egenkontrollprogram. 

Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja den döms för olovligt innehav av 

alkoholdrycker. Detta innebär att folköl som uppenbarligen finns för försäljning i lokal som 

inte uppfyller Alkohollagens bestämmelser inte godkänd livsmedelslokal eller otillräckligt 

matvaruutbud får beslagtas av Polismyndigheten. Detsamma gäller också om kommunen 

meddelat förbud att sälja folköl. 

Kommunen kan förbjuda försäljning av folköl i sex månader om Alkohollagens regler inte 

följs. Om regelbrottet upprepas eller bedöms som allvarligt kan kommunen förbjuda 

försäljning i tolv månader. Om personalen bryter mot reglerna är det butiksägaren som bär 

ansvaret. 

Den som medvetet eller av misstag säljer eller lämnar ut folköl till den som inte fyllt 18 år 

eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annan drog döms för olovlig dryckeshantering 

till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som säljer folköl trots att 

kommunen lagt ett förbud mot försäljning. Den som medverkat till försäljning, exempelvis 

kassapersonal kan också dömas för olovlig dryckeshantering. 

Beslut som en kommun har fattat enligt alkohollagen får överklagas hos allmän 

författningsdomstol. Det krävs ett prövningstillstånd för att kunna överklaga till kammar-

rätten. 
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Kommunstyrelsen
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Ks § 363 Dnr: KS 2017/0371

Nya taxor för serveringstillstånd och ölförsäljning enligt
Alkohollagen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Tillståndsenheten I Samverkans (TIS) taxor
som Töreboda kommuns taxor för ansökan om serveringstillstånd och till-
synsavgifter enligt Alkohollagen.

Sammanfattning av ärendet

Från och med den 1 januari 2018 har Töreboda kommun inte längre något
avtal med Skara kommun, om kommungemensam alkoholhandläggning i
Skaraborg (KAS). I nuläget har Töreboda kommun inte resurser eller kom-
petens, att utföra uppdraget i egen regi. Ett förslag har lagts till kommun-
styrelsen i Töreboda om ett samgående med Lidköpings kommun. Efter att
KAS har upphört 2018, kommer T?S att serva 16 kommuner mot nuvar-
ande sju kommuner.

Om samgåendet godkänns underlättar det för handläggare i TIS, genom att
alla kommuner som ingår i TIS har gemensamma riktlinjer och taxor. Det
blir också en enhetlighet för krögarna i Skaraborg, med samma personal,
riktlinjer och taxor. De nya taxorna är i vissa fall högre än de som tidigare
antagits av Töreboda kommun. I dialog med Lidköpings kommun uppger
de att detta är nivån som måste sättas på taxorna, för att verksamheten
ska vara självfinansierad av krögarnas avgifter. Erfarenheten från
Lidköping är att det inte är ansökning- och tillsynsavgifter som styr om
krögare väljer att etablera sig i kommunerna. De sju kommuner som idag
ingår i TIS tillämpar redan föreslagna taxor.

Socialchef Sandra Säljö bedömer taxorna som rimliga utifrån det arbetet
som krävs i varje ärende, samt utifrån behovet av samsyn inom TIS. Kom-
munfullmäktige föreslås atti samband med avtalsändring och nya taxor,
även anta nya riktlinjer, för att också riktlinjerna ska vara lika i samtliga
16 kommuner.
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Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 1 november 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 november 2017, § 154

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 november 2017 föreslå
kommunstyrelsen besluta följande;
Kommunfullmäktige föreslås besluta att som Töreboda kommuns taxor för
ansökan om serveringstillstånd och tillsynsavgifter enligt Alkohollagen,
anta Tillståndsenheten I Samverkans (TIS) taxor.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

/r»
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Utdragsbestyrkande
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 Kommunfullmäktige 
 
 

 
 
Nya taxor för tillsyn- och alkoholtillstånd 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 Att godkänna ny gemensamma taxor inom Tillståndsenheten I Samverkan 
(TIS) för ansökning- och tillsynsavgifter. 

Bakgrund 

Från januari 2018 har Töreboda kommun inte längre något avtal med Skara om 
kommungemensam alkoholhandläggning. Töreboda kommun har inte idag 
resurser eller kompetens att utföra uppdraget i egen regi. 
Istället har förslag lagts till Kommunstyrelsen om ett samgående med Lidköpings 
kommun. 2018 då KAS upphört kommer TIS att serva 16 kommuner mot 7 idag. 
Om samgåendet godkänns underlättar det för handläggare i TIS om alla 
kommuner i TIS har gemensamma taxor. Det blir också en enhetlighet för 
krögarna i Skaraborg, samma personal, riktlinjer och taxor. 
 
De nya taxorna är i vissa fall högre än de som tidigare antagits av Töreboda 
kommun. I dialog med Lidköping uppger de att detta är nivån som måste sättas 
på taxorna för att kommunen inte skall behöva tillskjuta skattemedel utan för att 
verksamheten skall vara självfinansierad av krögare. Erfarenheten från 
Lidköping är att det inte är ansökning och tillsynsavgifter som styr om krögare 
väljer att etablera sig i kommunerna. De 7 kommuner som ingår i TIS tillämpar 
redan föreslagna taxor. 
Undertecknad bedömer taxorna som rimliga utifrån det arbetet som krävs i varje 
ärende och utifrån behovet av samsyn inom TIS. 
 
 
Ärendet 
 
Förslag att Töreboda kommun antar föreslagna taxor från TIS för tillsyn- och 
alkoholtillstånd från 2018-01-01 
 
 
Töreboda som ovan 
 
Sandra Säljö 
Socialchef 
 
Bilaga 1: Förslag till nya ansöknings- och tillsynsavgifter 
Bilaga 2: Tidigare beslutade taxor för alkoholhandläggning 



 

 

Ansöknings- och tillsynsavgifter  
 Alkohollagen (2010:1622) 

 
 

 Stadigvarande serveringstillstånd 

  Allmänheten, slutet sällskap  8 000 kr 

 Cateringverksamhet i slutna sällskap 8 000 kr 

 Paustillstånd 5 000 kr 

 Ändringar i tillståndet stadigvarande 
(tex serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck) 

3 500 kr 

 Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt 
(tex enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta) 

600 kr 

 Provsmakning vid tillverkning 6 000 kr 

 Konkursförvaltare (max 3 mån) 3 000 kr 

 Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person/ 
Bolagsändring 

4 500 kr 

 Servering i gemensamt serveringsutrymme  4 000 kr 

 
 
 
Tillfälliga serveringstillstånd   

 Allmänheten längre än tre dagar 6 500 kr 

 Allmänheten upp till 3 dagar 5 500 kr 

 Slutna sällskap 800 kr 

 Slutna sällskap sammanhängande dagar – plus 100 kr/dag 100 kr 

 Paustillstånd (max 3 mån) 1 000 kr 

 Provsmakning vid arrangemang  4 000 kr 

 Servering i gemensamt serveringsutrymme (max 1 mån) 1 000 kr 

 
 
 
Övrigt 

  

 Kunskapsprov (ingår möjlighet till två stycken omprov) 1 500 kr 
  



 

 

 
Grundavgift tillsyn årligen 

 Grupp A: Stadigvarande slutna tillstånd till föreningar som ej driver 
försäljning med vinstintresse, samt restauranger med tillstånd till kl 22.00. 

2 500 kr 

Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl. 00.00 4 000 kr 

Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl. 01.00 5 000 kr 

Grupp D: Restauranger med tillstånd till kl. 02.00 6 000 kr 

 
  

Tillsynsavgift omsättning 
                0 –       50 000 750 kr 

      50 001 –     100 000 1 500 kr 

    100 001 –     250 000 3 000 kr 

    250 001 –     500 000 6 000 kr 

    500 001 –   1 000 000 8 000 kr 

  1 000 001 -   5 000 000  12 000 kr 

  5 000 001 - 10 000 000 13 000 kr 

10 000 001 - 14 000 kr 
 

  

 

Tillsynsavgift  
 Detaljhandel/servering av:   

 Folköl 1 500 kr 
 
 

  
 
 

 
Avgifterna:  
Debiteras 1 gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe. 

  



Prövningsavgifter

Ärendetyp Avgift

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, catering slutna sällskap 7000

Uppdelning på dryckesnivåer Nej

Cateringtillståndet uppdelat Nej

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap 5000

Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 3500

Antal (sammanhängande) dagar i följd 3 dagar

Tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap 750

Antal dagar i följd max 3 dagar

Utvidgat serveringstillstånd (yta) 3000

Vid enstaka tillfällen i egen lokal 1000

Utvidgat tillstånd (både yta och tid) 4000

Utökad serveringstid 3000

Vid enstaka tillfällen i egen lokal 1000

Enstaka tillfällen i egen lokal (både yta och tid) 1500

Tillfälligt tillstånd till konkursförvaltare 1500

Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person 2500

 och i driftsansvariga, omfattande ändring i ägarförhållande 500

med samma juridiska person, per person utöver första

Stadigvarande paustillstånd 4000

Tillfälligt paustillstånd 700

Övriga tillfälliga tillstånd 500

Stadigvarande serveringstillstånd gemensamt serveringsutrymme 3500

Tillfälligt serveringstillstånd gemensamt serveringsutrymme 2000

Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe 3000

Tillfälligt serveringstillstånd för provsmakning vid arrangemang 2000

Kunskapsprov en avgift 1200

Kunskapsprov per gång Max 3 gånger, 

sedan ny avgift

Ändring av juridisk person (från HB till AB t.ex.) Ny ansökan (7000)

Utökat dryckesutbud 1500



Tillsynsavgifter

Fast avgift stadigvarande tillstånd, baserat på serveringstid Avgift

Grupp A 2500

Stadigvarande till slutet sällskap utan vinstintresse

Restauranger med serveringstid till 22.00

Grupp B 3500

Restauranger med serveringtid till 00.00

Grupp C

Restauranger med serveringstid till 01.00 4500

Grupp D

Restauranger med serveringstid till 02.00 5500

Rörlig avgift baserad på inköpta volymer alkoholdrycker Avgift

0-500 liter 500

501-1000 liter 1000

1001-2000 liter 2000

2001-4000 liter 4000

4001-7500 liter 7500

7501-10000 liter 10000

>10000 liter 15000

Öl klass II 1200
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Kf§99 Dnr KS 2016/0197

Ny taxa för folkölsförsäljning

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige höjer taxan gällande avgift för tillsyn av folkölsför-
säljning från 1 100 kronor tilll200 kronor.

2. Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2017.

3. Taxan för folkölsförsä5ning lyfts ut från taxor för serveringstillstånd.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande avgift för försäljning av folköl föreslås höjas från 1 100 kronor till
1200 kronor. Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2017.

Tillståndsenheten för Gemensam alkoholhandläggning Skaraborg (KAS) före-
slår att de nuvarande riktlinjerna för folköl revideras, och har valt att sepa-
rera dem från riktlinjerna gällande serveringstillstånd. Detta för att förenkla
för näringsidkare som bedriver detaljhandel och inte restaurangverksamhet.
Dessa riktlinjer utgör ett helt nytt dokument som tidigare inte funnits i kom-
munen.

I samband med att riktlinjerna för folkölsförsäljning separeras från riktlin-
jerna för serveringstillstånd, bör även taxan för folköl separeras från taxor
gällande serveringstillstånd.

Beslutsunderlag

Reviderad taxa för folkölsförsäljning, samt nuvarande taxor
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 augusti 2016, § 110
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 128
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2016, § 301
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Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Kommunfullmäktige höjer taxan gällande avgift för tillsyn av folkölsför-

säljning från 1 100 kronor tilll200 kronor.
Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2017.
Taxan för folkölsförsäljning lyfts ut från taxor för serveringstillstånd.

*

*

Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Faleke (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till;
KAS

Ekonomikontoret

Författningssamlingen
Kommunsekreterarna

Justerare r Utdragsbestyrkande
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Ks § 380 Dnr KS 2017/0304

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige höjer taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbal-
ken med konsumentprisindex enligt § 9 i den nu gällande taxan och antar i
övrigt mi5ö- och byggnadsnämndens förslag till ändringar itaxan, bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Mi5ö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 september 2017 att god-
känna ändringarna i taxa för prövning och tillsyn inom mi5öbalkens om-
råde utifrån miljöprövningsförordningen och timavgift om 795 kronor
med den redaktionella förändringen att taxans textdel, § 3, kompletteras
med förtydligandet enligt Miljöbalken kapitel 26 § 19. Mi5ö- och bygg-
nadsnämnden beslutade vidare att lämna taxan vidare till kommunfull-

mäktige i MTG-kommunerna för fastställande.

Vid årsskiftet 2016/2017 uppdaterades miljöprövningsförordningen vil-
ket får betydelse för utformningen av taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område. Det är prövningsnivåer och behov som förändras
genom förordningen. Grunden för avgiftsuttaget i 27 kapitel 1 § i
mi5öbalken har inte ändrats. Timtaxan föreslås till 795 kr/timme.

Verksamhet miljö och bygg har inväntat SKL:s nya underlag för bilaga 2,
som presenterades i slutet av maj och ligger till grund för de ändringar
som nu föreslås. SKL:s avsikt är att ge kommunernas fullmäktige förutsätt-
ningen att ta beslut under hösten och att en ny taxa ska börja gälla från
och med 2018-Ol-Ol.

Taxan ska anpassas till ändrade prövningsnivåer i miljöprövningsförord-
ningen, nya koder har tillkommit och en del har tagits bort. Behovsutred-
ningen ska göras om med utgångspunkt i den nya förordningen och detta
görs genom ändringar i taxans bilaga 1 och 2.
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Justerare

;/[/'
Utdragsbestyrkande
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Utöver SKL:s rekommendationer finns andra befogade ändringar i bilaga 2
som verksamheten har uppmärksammat och de redovisas nedan;

Tillägg för kosmetiska produkter och tatueringsfärger för att kunna ta
ut avgift vid tillsyn av tatuerarsalonger och andra kosmetiskt-behand-
lande anläggningar. I dag saknas möjlighet att ta betalt för denna tillsyn
i taxan.

Poster om avfallsdispenser ändras till gällande avfallsföreskrifter.
Prövningsavgifter för avfallsdispenser likställs så att även förnyad an-
sökan efter 5 år debiteras hel avgift. Handläggningstiden är den samma
vid båda typerna av ärende.
Införa anmälningsavgift för matavfallskomposter. Nämnden har tidig-
are valt att efterskänka denna avgift med anledning av att central
matavfallsinsamling saknats i kommunerna. Från årsskiftet 2017 / 18 är
matavfallsinsamling införd i MTG och ses som det bästa mi5övalet var-
för avgiftsbefrielse inte längre är motiverat.

*

*

*

*

I taxans textdel föreslås också förändringar, se bifogad taxa med redovi-
sade ändringar.

§ 3 får en ny lydelse för att bättre stämma överens med de avgiftsuttag
som är rimliga och behöver göras för verksamhetens nedlagda arbete i
hanteringen av klagomålsärenden. Ett tillägg görs i paragrafen om obe-
fogade klagomål med uppfyllande av egenkontroll. Formuleringen har
tagits fram i "storstadssamarbetet" där de största kommunala miljötill-
synsmyndigheterna ilandet ingår.
§ 13 reglerar avgift för en ansökan som leder till avslag, här föreslås en
ändring från halv handläggningsavgift till avgift för nedlagd handlägg-
ningstid. Det är sällan mindre arbete med ett avslag och det är motive-
rat att få ta betalt för inspektörernas nedlagda arbetstid oavsett ut-
gången i ett ärende.

*

*

Övriga ändringar i texten är av redaktionell karaktär.

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 25 oktober 2017 att rekommen-
dera kommunfullmäktige i MTG-kommunerna besluta att höja taxorna för
prövning och tillsyn enligt mi5öbalken, offentlig kontroll av animaliska bi-
produkter och prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen med konsu-
mentprisindex.

Beslutsunderlag

Mi5ö- och byggnadsnämndens protokoll den 5 september 2017, § 97
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 25
oktober 2017, punkt 3

?Justerare Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvists, e-postmeddelande den 1 no-
vember 2017 med förslag på beslutsformuleringar
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 191

Mi5ö- och byggnadschefen föreslår fö5ande beslutsformulering;
att taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken höjs med konsument-
prisindex enligt § 9 i den nu gällande taxan och i övrigt antas enligt förslag
från miljö och byggnadsnämnden.

Bilaga Ks § 380/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare

;gl? 7: /S
Utdragsbestyrkande
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Sida: 1 (7)

Taxa för Prövning och Tillsyn inom Miljöbalkens område
Definitioner

Handl%gningstid Med handläggningstid avses den sammanlagda tid
som varje tjänsteman vid nämnden hat använt för
inläsning av ärendet, kontakter med pa.tter, samtåd
med andra myndigheter, inspektioner och
konttouer, beredning i övrigt av ärendet,
fötedragning och beslut. I handläggningstiden ska
inte räknas in restid.

Timavgift

An?mälnings avgift

Fast åtlig avgift

ÄvgVtt för sammanlagd handläggningstid.

Fast avgift för handl:iggning av ärenden som är
anm?gspliktiga enligt miljöbalken

Åtlig avgift för beräknad sarnrnanlagd genomsnittlig
handläggningstid.

Inledande bestämmelser

S 1. Denna taxa gffer avgifter för Matiestads, Töteboda och Gullspfögs kommuners
kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller best?elser meddelade med
stöd av miljöbalken eUet med anledning av EU:s förordningar inom följande områden:

* namrvård- och kulturvård

skydd av områden

* rniljöfarlig verksamhet
* Mlsoskydd

* vetksamhetet som fötorsakat miljöskadot
* vattenverksamhet

«» skötsel av jordbmksrnark
* kerniska ptodukter och biotekniska organismer
0 avfall och producentansvar

*

"' Å' ]? /
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Utövet vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap.
22 '53 rniljöbalken för undersökningskostnadet m.m. och enligt 25 kap. 2 S rniljöbalken föt
rättegångskostnader.

S2. }'ivgift enligt denna taxa tas ut för

Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
dispens euer undantag.

Handläggning och andra åtgärder med anledning av anrnälan av vetksamhet ellet
åtgärd.

Handläggning och andta åtgätdet vid övrig tillsyn.

S3. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat, och där
verksamhetsutövaren samtidigt har upp$ut kravet på egenkontroll, enligt MB kap
26 S 19, inom det område som klagomålet avser.

Handläggning som fötanleds av att beslut av Miljö- och byggnadsnämnden enligt
rniljöbalken eUer bestärnmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

S4. Enligt 27 kap. 3 S miljöbalken År alla som är sk5rldiga att betala av@fter enligt denna
taxa euer enligt 26 kap. 22 S rniljöbalken skyldiga att lämna de uppgiftet som behövs för
att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestärmnas.

Timtaxa

S5. Vid tillämpningen av denna taxa är tirntaxan 720 kronor per hel tirnrne
handläggningstid.

S 6. Avgiftsuttag sket i föthållande till den årliga handläggningstid som anläggningen euer
verksamheten tuldelats (ådig til%nsa?@) ellet i förMuande till den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i det enskilda iendet (tittmvgifl) euer enligt de andra grunder som
anges i taxan.

S 7. I de fall timavgift fös ut i förbffilande till faktiskt nedlagd handläggnfögstid avses med
handläggningstid den sarnrnanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden hat använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroner i övr?igt, beredning i övmgt i iendet
samt fötedragning och beslut. Sådan avgift tas ut f6t vatje påbörjad hafö timrne nedlagd
handläggningstid.

Om den sarnrnanlagda harföläggningstiden understiger en halv tirnme per år tas ingen
tirnavgift ut.

'.</!,<':7%,?.?; ,,,,'.:?5'
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Föi: inspektioner, mätningar och andi:a komsoller som utföts vatdagar meuan klockan
19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, ttettondagsafton,
midsornmarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånget orinarie tirnavgift.

S 8. Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarat
de tofö senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat ftam till
den 1 oktober åtet före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktobet månad
2015.

Avgift för prövning

S9. Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens ellet undantag tas ut enligt vad
som fra4t av taxebilagorna 1 och 2 med angivet belopp (fast avgift) euer med timtaxa
enligt S 5 för varje påbötjad halvtirnrne nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift)
euer enligt de grunder i övrxgt som anges i taxan.

Avgift för prövning ska betalas föt varje avgiftsbelagt ätende som ansökan avser.

§10. Om det i ett beslut om tillstånd föresfövs att en anotdning inte får tas i bruk fönän
den hat besik-tigats och godkänts av Miljö- och byggnadsnämnden, ingzr kostnaden för en
sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför
besiktning måste ske vid yttetligare tillfle, tas tirnavgift ut för Miljö- och
byggnadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
(S 11. Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.

S 12. Avgift för prövning ska erläggas för nedlagd handläggningstid om ansökan avslås
§13. I ärenden om ansökan om tillstånd till rniljöfarlig verksamhet som prövas av Miljö-
och byggnadsnämnden är sökanden i förekommande fall också sk5rldig att ersätta
närnndens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 SS miljöbalken för sakkunniga som har
tillkallats av Miljö- och byggnadsnämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden fir
också skyldig att ersätta Miljö- och byggnadsnämndens kostnader Eöt kungörelset i
ätenden om tillstånd euer dispens enligt 7 kap. rniljöbalken euer förotdningen (1998:1252)
om omtådessk5rdd enligt rniljöbalken.

§14. Utövet avgift föt ptövning, kan avgift för tillsyn kornrna att tas ut 'öf»t den
verksamhet euet åtgmtd prövningen avset enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift med anledning av anmälan

§15. Avgift för handläggning av anmfflan av vetksamhet euet åtgärd tas ut enligt vad som
framgår av taxebilagotna 1 och 2 med angivet belopp euet med tirntaxa enligt S 5 för varje
påböria halvtimme nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de gmnder i
Övtigt som anges i taxan.

Avgift med anledning av anrnfflan ska betalas för vatje avgiftsbelagt iende som anmälan
avser.

:<= ,ifEl- , 'o???'2 p"
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§16. Vid bestämmandet av tirnavgiften tillämpas bestärnmelsei?na i5 S.

(517. Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver euer avser att
bedmva vetksamheten euet åtgiden.

I ärenden om anmälan av miljöfatlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också sk5rldig att
ersätta Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för kungörelser i ärendet.

S 18. Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i
övrigt komma att tas ut för den vetksamhet euer åtgärd anmfflan avset enligt vad som
anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt

§19. Avgift 'Eöt tillsyn i övrigt tas ut enligt vad som fi?amgåt av taxebilagorna 1 och 2 med
angivet belopp euer med tirntaxa enligt S 5 för varje påbörjad halvtirnme nedlagd
handläggningstid i ätendet (tirnavgift) euer enligt de gmnder i övrigt som anges i taxan.

Föt vetksarnhet som tillståndsprövats ska avgiften bestärnrnas med utgfögspunkt från vad
som Eöteskrivs i tulstfödsbeslutet om tillåten ptoduktionsvolym euer motsvarande.

§20. Om en fabtik, anläggning ellet annan inrättning omfattat flera rniljöfarliga
verksarnheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den vetksamhet som medför
den högsta avgiften. Tiuägg med 25 % av summan av de belopp som anges föt de övtiga
verksamheterna kan tillämpas i de fall en verksamhet under en längre tid förorsakat mer
tillsynstid än vad som bedömts för enskild punkt i taxan. Med längre tid avses hi undet
ett flertal år.

S 21. Fast årlig avgift omfattar helt kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift skall
betalas från och med det i-ilenderår som följer efter det att beslut om t'llstånd till
verksarnheten hat meddelats eller anrnälan gjotts ellet - i de fall tillstföd ellet anmälan föte
krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingåri
avgift för prövning eller för handläggning av anrnälan, tas tirnavg'ft ut. Fast årlig avgift ska
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderåt som verksamheten bedtivs.

S22. Inspektioner och andta tills'5rns%rder med anledning av att verksamhetsutövaren
bryter mot villkor euet inte åtlyder förelägganden eller? förbud, ingåt inte i den fasta
åtsavgiften. Föt s'odana åtgätdet tas tirnavgift ut.

'§23. Föreligget behov av efterbehandling sedan en verksamhet upphört, utgår full avgift
för tillsyn som föranleds därav fr.o.m. året efter det att verksamheten upphört enligt vad
som anges i taxebilagotna om avgift för tulsyn över förorenade omtåden.

S24. Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedrivet eller avset att bedriva
vetksamheten euet vidta %fö som föranleder avgiften. Föt tillsyn 6ver rniljöskadot
enligt 10 kap. rniljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap.
miljöbalken i ansvarig föt avhjälpande euet kostnader.

/ ,Q, k' ?? 'i// ffi?
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Nedsättning av avgift

S25. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt
denna taxa sättas ned

Avgiffens erläggande m.m.

S26. Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Mariestads kommun. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslutet om taxa ellet i räkning.

%/(3ya35i51ljgllBi5j(,4g@(

S 27. i"yv 1 kap. 2 '§ och 9 kap 4 S förordningen (1998:940) om gvgif'tet för prövning och
tillsyn enligt rniljöbalken, ftarngåt att Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift får
verkställas enligt utsökningsbalken.

S 28. Av 1 kap. 2 S och 9 kap 5 S förordningen (1998:940) om av@er? för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, ftarngår att Miljö- och byggnadsnämnden får förordna att dess
beslut om avgift skau gälla omedelbart även om det överklagas.

S 29. Enligt 19 kap. 1 S rniljöbalken överklagas Miljö- och byggnadsnämndens beslut om
avgift hos länsstytelsen.

Denna taxa tt'ädet i ktaft 2018-Ol-Ol

/)
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Förändring i kronor Förrandnng i amal
timmar

['axebilaga 1
ivgjFtet för prövn3ng av ansökan, handläggnfög av anrnffin samt övng tillsyn

Timavgift (kronot): 720 795

I

1

75 kr/timme

o600 kr

75 kr/timme

«

o600 kr

300 kr o

75 kr/ 6mme

75 kr/ timme

1

l
l
1

l

150kr

3?Skx

o

o

52Skr

300kr

600kr

o

o

m?KO?Åh}si;ai<

2[)17-09-13

?
7

A

S' ,@;]= ' M/t'

LNL !rYNSÖGföR M.M. EÖL. 2 KAP. '-
flLJöBALJCEN

hvgtft ' 'Avgift ' Typ av avgift

yn i ösrigt '- l

aillsyn övet att miljöbalkens hänsynsreglei' (2 kap. 2-5 SS) eEtetlevs - 720- - 795

l
l

rvgj€t i de [all
(illsynen inte
+ngi i den Åtliga
tiusynsaiigiften
eller

besöksasigiften
enligt taxebilaga 2

g'ö aO 6M'wh m'. 7 KAP mtlönun Avgift Avgift -' 'Typ av avgift
%

Irövnfög av ansökan om dispens från
.srandsk'yddsbestämrnelsema

5 760 6360 fast avgift

kövning hv ansökan om tillstånd till verksarnhet eller åtgärd som
itte Ekr utföras utan tillstånd enligt Föreshiftet för natur- och
lalwreservat euet vattensk7ddsområde. Avset inte ansökan om
tilstånd för spridning av kerniska bekämpnfögsmedel inom
vittensk7ddsomtåde

720 795 avoiftC} l

j

.Rövning av ansökan om tiustånd för spridning av kemiska
b=kpnfögsmedel inom vattensk7ddsområde

5 760 6 360 fast avg'ft 'l

Pcövnfög av ansökanom dispens eUet undantag från BtesM€ter -
Eöt natur- och k-ukutreserirat, naturminne, djur- och
vLttskyddsområde eller vattensk7ddsomz'äde

-2880 3180 -(ast'avgift -' '

l
lkm'ålan  ' " -" ' -'- r

Handl:g av anrn'ilan om en vetksarnhet euet åtgLd inom
natur- och hilturreservat eller vattensl7ddsode som la'äver
anm;Jan enligt fötesktifter Eeit namr- och kulturteservat ellet
vattensk7ddsområde

720 795 .. :tirnavg'ft

Tillsyn

Tillsyri i 6vrsgt som gäller sl7dd av orrådea, diix- och växtanet,
namrrniljön i eiv6gt, syilthäon eUet allernansrätten

720 795  'vftt

wt.y5fit't€vn'ÄM'a€'r smi.. g-
IM{LJÖBALKEN

kvgxft Avgift ':'aTypavavgift' -

o'l;rQsr4xipg - l

Prövning av ansökan om iru'ättande av avloppsanotdning eller
'anslutning aV vattentoalett enligt 13 S E6totdåsgen (1998:899) om
rniljöfai:lig vaksarnhet och hälsosk7dd avseende:

l

l
l

 1. Ira-ttande av vattentoalett med sluten tank Eör ett hushåll 1440 1590 jfast av@Et
2. Iru'ättande av iiattentoalett med avloppsutslpp till mark ellet
vatten för ett hushåll

3600 3 975 :fast avg'ft '

'3. Irföttande av vattentoalett med avloppsutsmpp till mark euer
vatten Eör ett hushåll efter inventering

5040 5 565 . (ast ia%'Et

4. AnsFutning av vanentoalett till betintlig a'vloppsanoföning l 8!!,O 3180 Jfast avg'ft
5. Inrättande av gemensam tillstårföspliktig avloppsanordning Br
irnaxirnalt 5 hushåll

5 760 6 360 fasi avg'ft

l



l
I
i
i

750kr

ll25kr

75 kr/timme

75 kr/timme

75 kr/timme

300 kr

525kr

750 kr

375 kr

o

o

o

o

o

o

1

1
l

75 kr/ tirnme

75kr

7Skr

o

o

rj
7'/

l

. Inrättande av gemensam' i'illföndsp'liktig'-avloppsanordWng-för" 6 -
0 husli!lu

- 7-2'00" -7 'i50

. Inr-ättande-av gemensa* tillstfödspliktig avl;ppsanotdning Eör '
.1-40 husMu

7'i

rid im'ättande av geme7sam avloppsanl%,,oning enLigt punkt 5L7, '
fter inventetfög, tillkornmer en aiigift motsvarande wå timmars
.andläggning för första hushållet och därefter en tirnrna per
Ilkomrnande hushåll.

. Ir=ttande av':annan av!oppsanläggning än vad som anges ovan' - -'7i0- '-795'

'tövning av ansökan enligt 17 S förordningen (1998:899) om
*i6Eaxlig iierksamhet och hiilsosk7dd att irfötta
'epumpsanläggning Eör utvinning av ve ur mark, )itvatten
ller grundvatten enligt iiad kommunen Eöteskrivit avseende:

.Betg-euecytiofövepump"   '  '720' - 79Ei itimavg'ft  ': Övfflga araggrÅgat 720 795 Itirnavhoift 
4an ' '-  - '-' ' '  '- "
Nandligav'anföEilan'mi;seende: '- " " - -
1 Inrättande av avloppsanordni'ng u(an iiattentoalettenligt 13 S
eirordnsngen (1998:899) om rniljöfarlig vetksamhet och
Ifflsosl,7dd för e(t husMLl

2880 '- j180 f'fast ai ft' -

1 Insättande av avloppsanotdning utan vattentoalett eågt 13 S
f5tordnfögen (1998:899) om mujö('arlig verksarnhet och
fölsosk7dd för rna-t 5 hushåu

- 5Ö40' - j56g Fastavgift' o

1 Inrättande äv aiiloppsanordmng ufön va(tentoalett enligt 13 S
förordnfögen (1998:899) om miljöfatlig verksamhet och
fflsosl7dd för mer å sex hushåll

- 7200 - 795Ö 'Fast 4 

> Ändring av';vloppsanordning enligt 14 S Eörotdnusgen -
(1998:899) om miljöfarlig iierksamhet och fölsosk7dd

- 3'600- - ' 3 975 'fast avgift' '

3. zgspliktig verksamhet enligt srad som speci(iceras i
rniljöprövningsföroi:dningen (2013:251)

720 795 Tirnavgi't i de fall
tillsynen föte
ing!Ir i den kliga
Itillsynsavgiften, ellet
besöksavg'ften
enligt taxebnaga :l

14. zfödtfög aii aruri'ilnfögspliktig'verksamhät enligt enligt vad som
specificetas

i rnQ6prövnsngsEörotdnsngeri (2013:251) 720 795 tirnavgift  -

jHandl:g avanrnälan'avseende inattande av '- ' ' '

l

vännepumpsanl%,,oning Eöt utvföning av ve ur rnaixk, ytvatten
eller grundvatten enligt 17 S förotdningen (1998:899) om
rniljöfarlig iietksamhet avseende: l

1. Berg- euer ytjordvärrnepump 720 795 fastavgift -
i2- C)vrigxgar ' 720 795 jfastavgift
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Flyttas tiu bilaga 2

75 kr/timme

75 kr/timme

75 kr/6mme

75 kr/timme

2460kr

2 460 kr

zr»bob

4 050 kr

150kr

150kr

150kr

150kr

150kr

150kr

75kr

3

3

3

5

0

o

o

o

o

o

o

Flyttas tiu bilaga 2

Flyttas tili bilaga 2

g l - Å ?' plj

l i 'illsyn

iolterkornmande tillsyn övet rniljöfatlig verksarnhet enUgt
 förtecknfög i (a.i:ebilaga 2.

720 795 Tiinaiagift i de fall
tills)inen +nte
ingåt i den årUga
tillsynsavgiften
eUer

besöksavgi(ten
enligt taxebilaga 2

Tillsyn över miljöfarlig iierksamhet i övrigt 720 795 tirnavgift
HALSOSKYDD ENL. 9 KÅP MLJöBÅLKEN A'g' Avgift Typ av av@ft
Prövqing
r'tavrurig av ansökan om att häua vissa djur inom orrföde med '
detaljplan eller omtådesbestämrnelser enligt vad kornrniu'ien
föresfövit med stöd av 39 S Eötordnmgen (1998:899) om
rniljöfarlig verksarnhet

1. Nötkreatix, häst, get, fåi: euer ss* 720 3180 fast aygift
2. Pälsdjur euer fjäderFä som inte iLr siiuskapsdjur 720 3180 fast aiigift
3. Orm som ei aiises i4 720 3180 fast qvg3rt
4. GiE6g omi 720 4 770 (ast av,gift
Ptövning av ansökan att inzätta annat slag aii toalett å
vattentoalett enligt vad kornmunen föi:eski'iiiit med stöd av 40 S
förordnfögen (1998:899) om rrmiöEarljg verksarnhet och
hlsosk7dd
'1. Förrnultningstoalett - 1440 1590 fast av,gift
2. Förbtåri%toNett 1440 1590 fast av,gift
3. Frystoalen 1440 1590 fast hv@Et
14. Torrtoalett med lattinkompostering 1440 1590 fast avgif(
5. TillFt uppstThd toalett 1440 1590 fast iav@Et
'6. Urinsozterande tomoalett 1440 1590 fast avgift
Ptövning av ansökan att fözMtta luftvämiepump med stöd av 40 S
. förotdningen (1998:899) om miljöfaclig iierksarrföet och
'hälsosl7dd

720 795 fast avgift

Annan prövning av Erågor om tiuståndsdispenser enligt lokala
: EöteslföEtet E6r miinniskors hälsa

720 795 timai'g'ft

.4rm,älan

gspliktig verksamhet enligt 38 S e5totdnmgen (1998:899)
om rniljöfarlig iaetksarr+het och hälsosk7dd

795 Timavg'ft i de fall
tillsynen föte
ingår i
anrnäföings-
avg'ften enligt
taxebilaga 2

zlndting av verksarrföet som 'i anmäföingspliktig enligt 38 S
Btordn;u'igen (1998:899) om rniljö(arlig vetksamhet och
hälsosk7dd

795 (irrvgift

IHandläggning av anmfflan enligt 38 S €örordningen om rniljöfarlig
vetksarrföet och hfflsosk7dd om att driva ellet urzngm:

1. X7erksarrföet d* alhn'inheten yckesrri'issigt erbjuds h5ig'enisk
behanafög som fönebi risk Eeit blodsmitta genom anviindning av
skalpeuer, al'upunktumålar, piercningsverktyg eUer andra lilaiande
skärande euer stickande verktyg
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tame% piercfög skönhetsbehandling
som innebi silikonföjektioner

l
l

l

2160 3 975 fast avgift

Nivå 2, måttlig h'ilsorislc Eottrfmd, ötonhåltagning, akupunktur

j

1440 2 385 fast nsa@Et



Flyttas tiu bilaga 2
Flyttas tiLl bilaga 2

Flyttas till bilaga 2

Fhyttas iill bilaga 2

Flytias till bilaga 2

Flyttas tiLl bilaga 2

l 7Skr

75kr

o

o

"..?','< ]/[i

2. :assängbad som r upplåtna åt allmänheten eller som annars
anänds aii mföga människor

21Ö0 '-S 975 j'

l
l

l
l

l

(ast avgift '

l

3. !kol- och fritidsvetlaiamhet
IS-kdamedmei:än40i)elever '- --'- ' ' - 3 600 5565 Fastavgift  '

Skda med mer iin 100 och mindre ö 400 elever 'n'880 ' 3'j75 fast avgitt 

j
l

Skola med högst 100 elevet 2160 2 385 fast avgift

l
l

F6tskoh, öppen Eötskola, fötidshem, öppen fötidsverksarnhet
ellet förskoleklass

2160 3 975 fast avgi(t

l

Handl%gning av aan att irfötta lufötärrnepiunp med stöd asr
40 S E6rotdnxng,eri (1998:899) om rniljöfarlig verksarnhet och
hfflsos+.7dd

720 795 fast hsrgVt

'Handl%ming av anmälan om'spridning a'v naturligt gödsel, slam-
.och annan orenlighet inom ornråde med detaljplan euer intul
skdant orncAde enligt vad komrnunen föreskföffit med stöd av 40
och 42 SS (örordningen (1998:899) om rniljöfarlig verksamhet och
ihälsosk7dd

720 795 jFastavgift'-

l

l Han%ng av anrn'ilan att iru;itta annat slag av toalett Ll:vattentoalett enligt vad kommunen fötesfövit med stöd aii 40 S
 förotdningen (1998:899) om miljöfarlig vetksarnhet och
'l'ifflsosk7dd:



150kr

150kr

150kr

150 kr

150 kr

150 kr

150kr

o

o

o

o

o

o

0

75 kr/timme

75 kr/timme

75 kr/timme

!(2 Ä,i ' X ?) }-l p)

1. Förrnultrungstoalett 1=+40 1 590 fast ai4ifi
;. Förtränningstoalett 1440 1 590 fast aiag'ft
3.Frystoaleti - 1440 1 590 fast ai4gi('t
4. Torrtoalett med latrinkompostering -' 1=+40 1 590 fast aia,ift
5.l'illfälligt uppstiilld toalett - 7i (ast aia.giFt
6. Unnsorterandetorrtoale(t - . 1=!10 l 590 fast asa,@ft
iHandläggning a'l' anrn'ilan om att anliigga gödselstad eller annaniupplagsplats föi: djiitspillning enligt 37 och 42 % Eörordnsngeni(1998:899) om miljöfai:lig vetksamhei och hälsosk7dd

' '

(ast avgift

17illsyn -
'141syn över mobila anläggningar med verksarnhet enligt 38 och 45
% förordningen (1998:899) om mi5öfatlig iierksarnhet och
h;ilsosk7dd:

720 795 tirnaiig'ft

Tillsyn över verksarnhet som berörs av föteslföfter som meddelats
enligt 40 (i förordnfögen (1998:899) om miljöfarlig verksarrföet och
Ihälsosk7dd (lokala föteskrifter till sk7dd För miniskors hiilsa eUet
.miljön):

720 795 tirnavgift

Tfflsyn i övrigt av hälsosk7dd 720 795 timav5Jft



7Skr

75kr

75kr

75kr

75 kr/tföime

75 kr/timme

75 kr/timme

75 kr/timme

75 kr/timme

75 kr/tirnme

75 kr/timme

75 h/timme

o

o

o

o

',r (3!2 Å? ]t.a/

Uppdrag
z'vgift F6r proirtagruiig: -
1. Strandbad 'i'V'- j'55 per provtagnin,os-

tillraue
'2. Badanläggnfögat - 72Ö 7jS per proitagnings-

till(:jlle
3. Enstaka bassänger 720 ' 795 per provtagrun5gs-

tillraue
4. Plaskdarnmar 720 795 per proitagnings-

tilFiiue

Dessutom taS ersättiung u( för att täcka kosmader E6c anal5iser,
transporter ocli frakt. För anl%gningaz som behöver
återkornrnande tillsyn, tas iiven åtlig qv@€t ut enligt iaad som anges
t Taxebilaga 2.

MILJOSKÅDOR ENLIGT 10 KAP. MLJöBALKEN Avgift kvgsh Typ av av '
 Prösrning

,Prövnfög enligt 10 kap. 14 S rniljöbalken om de åtgider som en
'verksamhetsutövare I'iat redo(,:ort för enligt 10 kap. 12 eller 13 (§
:rniljöbalken iir lämpliga och tillriickliga.

720 795 tirnavgift

,44mnglan

Han%ng enligt 10 kap. 11-13 SS rniljöbalken med anlednfög
hsr underrättelse från verksarrföetsutöiaare.

720 795 timavgift

Tillgyn

Tillsyn i 6vrigt aii mark- och vattenorrföden, grundvatten,
:byggnader och anl%gningar sarn( anvarlibo'a rniljöskador enligt
10 kap. miljöbalken

720 795 r'v'Et

VATTENVERKSÅMHET ENLIGT 11 KÅP.
MI LJ Ö B AL KE N

Avgift Avgift Typ av avgift

.Pr%ng

,Prövning av ansökan att imfttta grundvattemäl;t enligt iiad
:kommunen föreslfövit med stöd av 9 kap. 10 S rniljöbalken

720 795 timavgift

4nm41@w

Handläggnfög av anmälan av befintlio vattentäkt enligt vad
Ikomrnunen föreslaiiiit med stöd av 9 kap. 10 S rniljöbalken

720 795 timavgift

Tfflsyn i övri,crt av vattenverksarnhet 720 795 (irnavg'ff  -
'JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMMET' ENLIGT 12
KÅP. MLJöBALKEN

' Åvgift- "kvgift' Typ av avgift

Anmälan

Handläggning av anmälan €ör samråd enligt 12 kap. 6 S
miljöbalken

720 795 timavgift

Tillsyn
Tillsyn av jotdbmk och annan verksamhet 720 795 a[T+mavgift i de fall

tiusynen föte
ingåt i den årUga
tillsynsavgiften
eUer besöks-

aiigiften enligt
taxebilaga 2



225 kr

600 kr

o

o

375 kr o

l

I
l

l
l

l
l
«

l
l

1
l

1
l
l

l
l

225kr

75kr

225kr

22Skr

225 kr

225 kr

75kr

75 kr/ timme

75 kr/timme

75 kr/ timme

75 kr/timme

75 kr/ timme

150kr

75 kr/ timme

Raden utgår

Raden utgår
150kr

75 kr/timme

Raden utgår

o

o

o

0

o

O

o

o

o

h' X'l JS )ib'

EMISKÅPRODUKTERENLIGT14KAP.  
ffLJöBALKEN kvgift'  kvgift 1
*-a .tOrnm«l

)'s

teivniog av ansökan enligt 40 0'-Fötordning om '-  - ' 
:kiirnpr+ingsmedel (SFS 2014:425)

2160 2' 85- T

rövnsng ay-ansökan enligt 6 kap'l S j'lamrvårdsvei:kets - -
åresla'ifter om spndning och viss öv6g hantering asr
€ttskyddsmedel (NFS 2015:2)

5760 - 6360 {

4"--  '-'  - -'
Iandläggning qsr anmälan enligt 41 'Gl Fötordrung om -
bkämpningsmedel (SFS 2014:425)

-3 600 - 3975 ' -(

Eandläggnfög ai;-anrnälan enligt 9 föp.j O Namn-kdsverkets -
firesla'ifter (NFS 2003:24) om sk7dd mot rnark- och
itttenfötotening vid lagring av btand€atliga vätskoi:

2tÖ0 '-' 2'385- I

hfomaaop ' 'I H 'I,',,I '. '-'Z'H'll......-
}andläggnfög ai' inforrnation er+ligt 14S' förof'dnfögen '5016:11 fi8) -
on Eluotei:ade växthusgaser

-72Th' 7'j5'-l

Eandliiggning hv infoimation enligt 4:1 r3Natursråtdsverkets " 
f6resla'ifter (NFS 2003:24) om sk7dd mot rnark- och
v+tten(ötorei'ifög vid lagring av txandEarligri iaätskor, om att
irstallera anordning enligt 1:1 S euet l:l '53 samt 1:3 r3 (krai- på
irforrnation giiuet föte anordnmgrit enligt 112 S som avses
irstalleri.s inornhus):

1. Förvaring qv mer än 1 rra dieselolja euec eldnfögsolja i öppen
ciitem i mark.

216Ö '-' -2385

2. Matkfötlagda Iöl- 'och 'slangledningar 'som 'i anslutnm Möppna-'
ciitemet ovan rnark och avsedda för förvföng av brandfarliga
våtskor samt spillolja.

2160 2'385 -

3.- Förva% av eldnings- euer dieselbrännolja i'öipen'-cistem ovan
rnark med tillhörande törlednfögar om cistemen rymrnet met än 1
m' men högst 10 rn

2i60 -2385- fast aiig'ft '

4.Hante6ngavmetffi25'OUterbrandfarligviitsffia'inom  - 
vattens[')tddsområde. iii

2160 '.Ö385' 'fast avgitt' -

Tillsyn

Återkomrnande re@sttering och kontcou av kontrollrappott
inlämnad enligt 15 S E6rordrÅgeri (2016:1128) om fluorerade
viföusgaser euer 29 S föcordnmg (2007:846) om fluoterade
växföusgaser

720 795 'fast av,,oift

Återkommande övrig tillsyn av anl%0ngar som ska Ia
rapport enligt 15 F3 Eörotdr;mg (2016:1128) om fluorerade
vL'i:föusgaser

720 795 vf;t

Åtetkomrnande tills)m nv anl:gar som omfattas av
fötordning (2016:1129) om ozonnedbrytande en

720 795 say;ft '

Tillsyn-av k;smetiska produkter ' e:mgt'§'-1 2 ' F 6totdnmg (2013:41.))
om kosmetiska pi:oduktet, '!+ 31 och (i34 Miljötillsynsföi'ordnfög
(2011:13)

720 195 tirnavg'ft '

Tillsyn aii tatue%%et enUgt S 10 Fötordnng (2012:503) om
tatuemgsriger, S 31 MiljötUlsynsförordning (2011:13)

720 795 hvgsEt

',Tmsyn i övrigt av'memis'ka ptoduktÅt 720 795 timavgift

l ÅVFÅL[. OCH'P'R:Ö'ÖUÖEmÄmSVÅR E'NL'iGT 15 KÄj.
l-
MILJOBALKEN

Åvgift Avgift -Typ nv-avgdt

:7msring  a
Prövning av ansökan om tiustånd att på fastigheten sjfflv återvir+na
och bortskaffa avfall som annars shille ha ta@ts ornhand asi
komrnunen. Omfattar till exempel latrfökomposteting, spadning
av urin, spridning av avloppsvatten och avloppsslarn

1440 1590 fast z%Et

Utst=ckt tömnfögsintervall nör slam . 720 795 timavgift'Uppehmlih'imtning -- -   ' 720 fastavgift '- '
Utsträckt härntningsfötervau till var fjärde vecka inkl.
tömninDosintervall E6t slam

720 €ast avgi€t

Årshtning aV husMusavfall 1440 1590 fastavgiFt '
Prövning av övrsga ansökningar 720 795 timav,oift
P6triyad handl:g av ovanstående dispenser som i medför
platsbesök' annats @Uet ordinarie prövningsavgift

360 fast avgift

ia. '--. :-r - . . - I .'- l



75 kr. För matavfalls-

'kompost är
forändringen 795 kr
'eFtersom det ;nte

tidigare varit med i
taxan.

o

75 kr/timme

/.('
'}

y@r> J,-,
427 ]-> ?> !{],'

jÅnmQan -'-" 
Handliiggning asr anmälan om att på fastigheten kompostera eUer
på annat sätt åtei'vinna eUer bor(skaffa annat hushåusavfall än
.trädgårdsavfall. Innefattat bland annat kompostering av matavfall.

720 795 fast avgift

Tfllsyn
Tillsyn i övåyy av avfallshantering och producemansvar 720 795 tirnav5oift
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Verksaml

etskod
Nivå Beskrivning S}orlek

Anmälnings-
avgif}(sek)

Timar

gif}(st
k)

' Årsavglj}(s
ek)

: Anmälnlngs-
avglft 2015

Tlmavglft
zozs

Årsavglfl 2015

2kap'l§ 1.10-i B Anlllggniiig j?k djur li{lllniiig med mer Ilii 40(XIO plaiser rör fjuderflln.
Mer Uii 2000 pliilser förvllxiiiide grisiir som ui' lyngre un 30 kilogriim ocli
iivseddii för prodtiktion eller
mer ilii 750 plmser för stigqor. 7155 6480

2 kap 2 E3 1.11 B Anläggning med sindiBvarniide djiirliålliiiiig iiv iiöikreatiir'. Iiilstiireller miiikiii
nled n!e llll 400 dJureiilieler, dOek iiile inliilgiiiid.

Med eii djiireiiliet uvses
en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en nulnads ålder
sex knlvar fråii en månadii tipp till sex mflniitlers ålder
Ire l)vriga llöi. SeX måiiiider ellei' Illdre
en IliiSl. inkltisive rtil iipp lill scX maniiders åldei', e!ler
tio niinklioiioi' rör iivel. inklusive valpiir upp iill åtta måiinderii ålder ocli
Ilvgliiliililii(ir,

7155 6480

äkap 3 @ 1.2(l c Anföggniiig med SliidigViiriillde (Ijurllållnilig med mer llii 100 djlll'ellllelel'l
dock inle inhllgiiad.

Med eii djiirenliet avses
en mjölkko eller siiiko. inklrisive kiilv upp till cii måiiiids äkler
sex knlvur frfiii en nulimds tipp till sex måiiaders nkler
tre khrriga iföl. SeX måiiiider cller uldre
ire siiggoi' eller belllckfii Hyllor, inkliisive sns%r!sar upp till iolv vcckors nlr.ler
lio sliiktsviii, obetuckia gyltor eller avelsgol!ar. tolv veckor eller Illdrc
en h!Isr, iiikliisive Rll »ipp iill sex nuliiiiders 31dci'
iio niiiiklioiioi' fl.li' avel. iiikliisive vulpur ripp till Attii muiiiidcrs kley ocli
uvelshnnni»y

ciiliiiimra kaiiinei'

eiiliiiiidra Arplföns cller kyckliiigm(Idriii, sextoii veckor ellei' mdrc
}väliundra tingMliis iipp till sextoii veckors äldcr
}väliiiiidru sliiklkycklingnr
ettliiiiiilm knlkoner, Bhs eller aiikor, iiikliisive kyckliiigar ocli iingai' iipp till
en veckiis ålder

femion slriitsräglar av urlerna sii'iils* enm eIler iiaiidu. iiiklusivc kyckliiigui'
iipp till en veckas ålder
liö iar ellei' ge!!er, SeX månadei' eller Illdre
ry!io liimm eller killiiigar upp }ill sex måiiuders åldcr, eller
i fl'tgu Onl anarn dJurur!er, del iillliil djllr SOnT Illlr ell åi4ig sanunanlagd
iilsöndring moksvurnndc 100 kilogi'um kv!Ive eller 13 kilograni rasfor i föi'sk
Iri!ck eller iiriii.

Vid berllkiiiiigen uv anialei d3ur enl5lt fllrstu slycket 16 skn dei ul!emu!iv iiv
kvilve eller rosror vllljas som ger det lugstu iintiilct djiir. Aiinföliiingsplikteii
gUllei' iiiie
reiiskölscl. ellcr
Onl VeikSitnlllelell llr tillståiidsplik}ig enligl I eller 2 §.

1.211-I c - Mer Iln :ioo d)urenlie«er 7950 795 '  7200 720

l .20-2 c Merlin I00djiii'eiihejei' 6360 795 5760 720

1.2001 u Aiilllggiiiiig med siadigviiiiiiide djtirhålliiiiig med mcr {lii 30 d3urenlie{cr (del
liögslii iinjalel djiirciilieter under ilrei) meii h%st 100 djtrenlteler. dock iiile
iiilillgnad.
Mcd en tl3urenhet uvses samnm som imder 1.21). Deniia bes+a'ivning gllller
iiite renskötsel. 795 720

1.2002 u Anlllggning med siiidigvffirnnde djurhällning med miiist 2 men liligst 30
}jurenhe{er kdel IlögSla unliilel djuTenl!e{er under åi'et). dOCk inle inltugnad.
Wed en djiirenliet avses siinmiii som under 1.20. Denna beskrivniiig gäller
nle reiisköisel.

795 720
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-B2 kap 4 § 1.30 c Uppotlliiig av iiimiiii mark llii jombritksnmi'k ffir pi'oduktion ov fixler,
livsmedel ellei' aiiiiiiii likniinde iortlbriiksprodiiktiiiii. 318() 79: ) 72oo' 720

1.3001 u Viixiliiis eller kenlikalieinleniiiV ödling nIed el! ÖdlillgS}lu SOn;ilr 8!i!rre'Åll
51)00 kvndmnseier.

795 720

1.3002 u Vilxlhiis ellei' kemikalieinlensiv odling nle(I ell otlliiigsyta som Ill' Slöl'TC lln
2000 men lilliisi 5000 kvadrmmeier.

795 720

1.301)3 u Anlujg:iiiig fljr torkniiig iiv glklföl. 795 720

1.3004 u Odling uv jordbniksmark SOm ilr s«brre un loO lieklar fiir pi'othiktion iiv foacr,
Iiviimedel eller nnimn liknaiide jordbi'iiksproduktion. 795 720

1.3(Il)5 u Odling av jordbi'uksmiirk som Ilr sförre llii 10 liekför nieii li%s( 100 liekiar för
pi'oduk(ioii av foder, livsmedel eller iinnaii uknaiide jordbruksprodukjion. 795 720

1.3006 u Friikiodliiig med en odliiigsyta soni Ilr slöne un I liekiur. 795 72(] '

3 kap 1 § 5.10 B FiSkO{lil!g eller 15VerV!nl!'ing aV fiSk dili' nIer ull 40 1011 f0der förbi'itkiis pel
kaleiiilerflr. 15900 iuoo

3 kap 2 § 5.20 c Fiskodling eller överv!m!ng av fisk dllr mer llii 1.5 10;I joder fötbrtikas pei'
kiileiiderår, oni illle VerkStiinhelen Ilr tillsulntliipliktig enligl l !1. 6360 795 5760 720

5.2001 u Fiskodlingelleiövervimringnvfi;ktlurIfögstl,5tonfodcimrbi'iikasper 
kiileiiderår. 795 720

4 kap j § 10.10 B Tllkt uV loi'v nled ell verksanlhelsomt'fl(le SOm Br Slön'e llll 150 Itcklilri Onl

verksanilieföii inte

omfaijas iiv eii bearbciniiigskoncession eiiligt lageii (1985:620) om vissa
iorvfyiidiglieler. cller
eiidiisi iiinebilr rippluggning ocli boriforsliiig av i'etliiii iitbrutet och beai'beiai
maieriul efiei' de( afl jillsynsmyiidiglieteii meikleliii besliii om Illl tllkteii Ilr
iivslujiid.

18285 16560

10.1001 u Uppluggiiing ocli borrrorsling iiv redaii utbriitet ocli bcarbeiut nmicriiil (ioiv)
erlf:I' del illl lillsYnsm}ndinelleleii meddelitl bcslui om illl lilklell i!r uvslujiid.

795 720

4 kap 2 § 10.11 B riibi av berg mea eii vetksamheisområile som ,,;: sioi're iin 25 liekiiir, Om
vei'ksamhcleii iiile entliisj iiiiiebllr upplllggniiig ocli boi'lrorsliiig iiv redaii
ulbi'iilei ocli bearbela( ma}eriul efier det iitt iillsynsmyndiHlieteii meddeliit
beslui om iill Illkteii llr iivskitiid. 13515 12240

4 kap 3 @ 10.20 B Tiiki föi' aniini llii murkiiiiieliiiviireiis hnisbetiov av bei'g. iiuiiirgriis eller andra
jordnr!ev. om verksamlieten iiiie
omfaijus uv eii beiirbeiiiiiigskoiicessioii eiiligt liigen (1985:620) om v!ssa
«orvfyn«ljg+ielcr
ilr iillsiiidspliktig enligj ingcn (1966:314) om koiijinenfölsocke{n,
Ilr tillsiåmlspliktig enl5)i I eller 2 'fl. eller
eiuliisi iiineblh' iipplllggiiiiig och boriforsling nv riidaii utbrtitct ocli beiirbeiiit
nullcriul efiei' (lel illl lillsjtnsmyiidighelcn nieddelal beSllll Onl illl Illklen llr
iivsliiföd.

H].20-j B  Mer Iln 5 000 000 lon tillståiidtgiveii mäiigd berg. 13515 }2240

ll).21)-2 B  Mcv uii I 000 000 loii iillstöitdsgiven mlliigd berH. 11925 iosoo

10.20-3 B  Mer Ilii 200 001) ioii lillshliidsgiveii mlliigrl berg. 10335 9360

lO.204 B  Mer llii 50 000 ton tilliiiåiidsgiveii mllngd berH. 8745 - 7920
10.21)-5 B  li{Igsl so 000 1011 lillSlälldSglVeli mliiigtl beTg. 7155 6480

m.:»ob B - Mer llii l Ol)l) Ol)O loll iillsiÅndsgiveii niiiiigo iiiiiiirgriis cllci'
niidru joi'tliir«cr. 13515 n240

10.20-7 B - Mcr Ilii 500 ÖOO loii lillsUliirlsgivcn nilliigit'iiiiiutgrus elför
aiidrii joraur!cr. 11925 10800

10.21)-8 B  Mer uii 200 000 1011 iiilsi!iiiJsgiveii mllnjd nuffirg+'rts eiier
omlrii javdntret. 10335 9360

l0.209 B  Mer Ilii '50'OOO lon iillsiäimsgiveii 6illiigd imjurgruii cllcr
oiidrii ordmcr. 8745 7920

10-20-10 B

l

 li6Hsl 50 000 loii tillsiöiitlsgiven mlliigd nntingnts ellev andra
cmht!er. 7155 Tl)' Il)l 11J
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10.21)Ol u Anlllggiiing för iillverkiiing'ffivÄ(eiivaror genom benrbetniiig iiv block iir
bl'lllell sleii, dllr den ioföl} bearbe}iide Slell91all llr Slöl're iln l 000 kVDdl'llltilelel
pcr kaleiiderår eller dcn iOiall liiimei-ade mungdeii Ilr sRlrre Ilii 800 ioii per
kiileiidei'år. 795 ) 720

10.2002 u Anlllggiiing för tillverkning uv slenviiror genom beiirbeini:ig fflv block ui'
bl'lllell iileii, (Illr dell IOlall beai'beiiide Slell}lllll llr IlllgSl I 001) kvadritlmelcr
per knlendenir e!ler (len iotiilt liiiiilei'iide mllngden ili' h%s} soo IOIl per
kiilendci'år. 795 720

10.2003 u Upplilggniiig ocli boi'ironl!ng iiv retlnn iitbriitet ocli bcarbeiai mnicr!al (bcrz,
iiaiurgriis eller iiiitlrii jor«lar«er) ef«er dei aii iilliiyiismyndiglieien meddelat
bcsliii om iitt iiikien itr iivsliitiid. 795 720

4 kap 4 E3
10.30

c
TUkl l))r nliil'killllehiiVurellS 'lillSbellOV nv mer lln 10 000 1011 iotuli utiiigen
mllngd nulurprus. 9931 795 siooc 720

10.3001

u

Tllkl föl'nlll;kiililellflVilrellS hiiföeliov nv IlögSl
10 000 toii natiirgrus (totiilt iittiigeii mllngd).

79: 720

4 kap 5 §

10.4(i' 

c

Tllkj (k!r miirkiiineliiivarens liuiibeliov nv

I . mei' ilii 10 000 lon lolalT u}fögen mllngd bcrg,
2. Ioi'v metl eil verksun'd»e{somräde s{15rre lin 5 bektat', eller
3. mer Iln 50 000 kiibikmeler loliill ullugen mlliigd mv.
Aiunlllniiigtplikjeii gllller Ime om verksiimlieteii
1. omfnliaii iiv bearbeiningskoncesiiioii enlig( Ingeii (1985:620) om viiisii
!Orvrynr.l!gl!e!er, elle
2. llr lillslåndiiplik}ig enligi I eller 2 §. 7950 795 5760 720

Il).4001

U

lllkl föi' markiiineliiivareiis Imsbehov uv

1. högsl 10 (X)O ioii betB (fölnll ullngen mllllg(l)*
2. torv med el} vei'ksnmlietsområde på liögst 5 liek}nr. ellcr
3. litlpsi 50 000 k;ibikme}er iorv (joföl( uffapen mlliipd). 795 720

4 kap 8 § iO.50 c Anlllggiiing för sorierlng euer krossiiing av bei'g, nntiirgris ellei iindi'n
joidar{er
1. inom omrMe som omfiillus uv tleiiiljpliin eller omr!Idesbesillmmelser, eller
2. iiiiinflli område som omfaltas av demljplaii eller oiiii'Ucsbeiitllnunelser. om
vei'ksamlielen bedr!vs på snn'unn pliiis riiider eii IUilgrc I:(l Illl ireiiio
kiilentlemagnr iiiider en jolvmåiiiiilers-periotl.

7950 795 7200 720

10.50(ll u Aiililggniiig för sorleriiiH e!ler kr0ssiiiiig av berg, iiiiturgi'us eller aiidra
ion'iavicr iitanfoi' omnlde 795 720

4 kap 7 § 10.60 c Anlllggiiiiig fllr fi'amsiilllniiig. beui'belning eller omvaiidling uv årunsle iller
bi'iliis%i'odukliionibllSel:!!S.pA..ll%eq. lln soo följlOl'V per kulel'uleTål'. 7950 795 7200 720

Il).61)Ol u Aiilliggiiing mifriimiitilllnmg,beiirbeföiiig ellei' omvimdling uv brllnsle ellcr
brllnsleprodtiki SOm baserus på Ilögs( 500 ioii iorv per vaienaerar. 795 720

4 kap 8 @ 11.10 A Uiviniiiiig iiv råoljii eller iiiiitii'gus inoiii dc fjilll- oiiiråden som iinges i4 kiip. 5
'Q niiljöbiilken. ;'vooo

4 kap 9 E3 11.20 B Uivimiing uv räoljm eller iialiirgiiii inom undra oniifldcii Ilii (Il som avses i 8 §.
31800 i<tioo

4kap'lO§ 11.30 C liidiisuiell iillverkning äV brikeiter av kol eller briiiikol. 9938 795 9000 720

4kapnl§ 13.10 A OnwNr:ft ellcr gi'iivnnluggniiig för bi'y}ning av miilm. miiiei'al eller kol. om
Verkiiiinillelell illle Ilr lillSIåndii- eller iillnlUlningSpliklig enligl I , 2, 3, 4 e{ler 5
Th. 139125 126000

4 kap 12 % 13.21)i A Anlllggiiing för rosföiiig eller sintriBg uv nietallliiiltig miilm. inbegripet
tiilfidmalm. ... 69563 63000

45000

nbooo

so*oo

4kapj3el 13.30 B Aiilffggiiing fö( roslniiig eller siii}riiig uv meiallliallig mnliii rbr provllndiimäl.
49688

4 kap j4 @ .l3.41) Anlilggniiig för onnnn benrbelning eller ttnrikiiiiig uv m«lm, mincriil cller kol
Ill rosiiimg aC{! siiijriiig. om varksiimliaten inie ur lillSliilldiipliklig ellligl 15 ö.

139125

4 kap i5 § 13.50 B "rOVb(7lnll!g IllklllSIVe illlllllll beni'beföiiig ellci' anr+kiiing av ntalrn. Ininerul
:ller kol Ilii rostiiiiig ocli siiiti'iiig.

55650
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4kapl6§ 13.60 B Anlllggiiiiig för utviniiiiig uv iii+besl. 2583i l 2340i

4kapS7§ 13.70 c Djiipboirniiig soni iiite Ilr (illsiäiidspliktig enligt 8 ellei' 9 §. 636( ) 79: ) ' 5j6Öi 720
5 kap 1 el 15.10-i B Sliikleri med en pi'odtikjioii baserarl på en sliikjvik( nv mer lln 50 joii pcr dygii

cller mer Iln

12 500 ton sluktvikt oer kulendenlr

15.10-il B - Mer !In 50 000 «oii slakiviki per kalender!Ir. 7552ö 68400

15.10-i2 B - Mer llii 12 500 meii li%si so ooo loii iiliiktviki per
kaleiidei'år. 3577: ssoo

' 5 kap 2 §  15.20 B Slakieri med en produkiioii bnserad på nset uii
7 500 ton meii Ifögsj 12 500 ion sliiktvikt per kalenxlcrår 19875 isooo

5 kap 3 !+ 15.30 c Sliikleri med eii pi'oduktion biiseriid på mer llii 50 toii meii Ifögsi 7 500 ton
slakiviki oer kaleiiderår 795C  795 7200 720

15.3001 u SluMteri för en'prodiiktion-biiseriid på högiit 50 ioii slnkiviki per knlenderår
Piiiiklcii gllller ime resiauninger. butiker. cafåer och likiiiiiide med
miviidsuklig scrveriiig eller föi'sllJiiiiig iill allnföiiheien. 795 720

5 kap 4 § 15.40-i B AnluHHiiiiig fllr framJllniiig av livsmeilcl med berediiiiig ocli beliiiiidling nv
en5art niiinmliska 7950C nooo

5 kap 5 § 15.45 B Anlllggiiing mr friimsilllliiiiig uv livsniedel metl berediiiiig ocli bcliiintlliiig av
enburt iinimuliska i'åvaror med en prodiiktioii av mer uii 2 (X)O joii meii mlgst
18 750 toii per kalcnderli'. Tillståntl+iplikteii gllller iiiie om verksiimlieteii
endast uvser mJ)Ikpi'oduktei' ellei' glass eller emlast iimeb«r pukeieing. 79500 72000

5 kap 6 9 15.50 c Anlllggiiing'ffir friinisrm!liiing av livsmedel med beredning ocli behantlliiig iiv
eiilnrl uninialiska rhnnar med eii prodtikiioii av mer Ifö 50 IOn men h%st 2
000 ioii per kiileiiderår. Anmlllningsplikten guller inte Om verksiinföeteii
eiidnsj nvser nijlllkprod4ik}er eller glaiis eller eiidust iiiiiebllr pakeieriiip.

15.50-l c -Beretliiiiig ocli behiiimliiig n'ied en prodiiklioii nv mcr ilii 500
lon mcii m)gst 2000 toii pey kiileiitlci'år. 35775 795 sbooo 720

15.50-2 c - Berediiing ocli beliaiulliiig nied cii prodiiktioii iiv mer !In 50
ion I'llell li%sl 500 mii pcr kiileiitlciår. 27825 795 27000 720

15.5001 U Aiiiilliggniiig Rlr friimiitlilliiing uv livsmedel med berediiing ocli beliandliiig iiv
eiibiirl iinimaliska råvnvor med eii prodiiklföii ilV meT lln 75 l(Ill per dygii ellei'
mer llii 18 750 ion per knleiiderår. Tillstiidsplikien gllllei' inle Onl
vei'ksunilieieii endiist n'lSeT mjtllkprodtikjer ellei' endiist iiineblli' piiketiii'iiip. 795 720

5 kap 7 e) 15.80 c R(ikcri för eii prodiiktion av mer Ilii 50 ioii meii liögiit 18 750 ion rllktii
protliikter pcr kiileiidetär.

15.80-l c - Ml!l' Illl 500 föii nlell migsi 18 750 ioii mkia prodlukier per
kalenderlr. 9938 795 9000 720

15.80-2 c - Mer llii 50 iön nlell lillgsl so0' ion r(iklii pm«i«ik«er pcr
kaleiider!Ir. 6360 795 5760 720

15.8001 u Rl5keri för en prodiiktioii av liögsF 50 loii rökii: prodiikter per kiileiiderår.
Piinkien gllllei' iiite restiitiraiiger, biitiker. cuf6er ocli likiiaiiile med
miviidiiuklig iierveriiip cller förs!Il%nmp ;ill iillmlliföeieii. 795 720

5 kap 8 5  15.90-i B

l

Aiililggiimg mi' (i'anisiullniiig IIV liviimerlel mcd berctliiiiig ocli beliimdling iw
eiibiirt vegctiibilisku råvaiur metl cn pmdiiklioii iiv
iiier un 75 000 lon prixlukfer per kiileiitlctäi'. eller
mer Ilii

600 lon per dygn. om anläggiiingeii Ilr i «lr'dl i li%s! 90 dygii i radl iiixler cll
kiileiidei'år, ellet
300 loii per dyBii i övrigii föll.
Tillmliidsplikten pllller iiije om verksiimlielen eruhst iniiebllr puketcriiip. 71550

5 kap 9 6 15.95 B.

l

Aiilllggniiig lur frumstilllning nv l!vsmealel med berediiing ocli beliniidling av
illbilrl vegelnbiligkii nled en pmdriklion iiv nler lln 10 000 1011 mcl{ högMl 75
,)00 I0n per k!!leluleråT. Tillsdlntlsplik(eii gllller inle om VelkSiinllielen
I . llr iillsiÅiidsplikiig ellligl 8 §. ellei'
2. eiidnsi iivser kvnrnpro(lukler, gliiss, täsprit. alkoltolliallig Il'll:k, nlllll,
immli'yck. luskedryck. jlls( eller kiifferosining eller entlusi iniiebllr pwkeiering.
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5kapj(J 15.101 c Aiilllggiiing för frnmiiillllniiig iiv livsmedel med beredniiig ocli belmnclling ay
enbnrl vegeföbilisku rnvuror med en prodiikjioii uv mer un 2 000 toii men
m)giii 10 0(Xl lon per kuleiidei'är. Tillii(!liulsplikjen gllller ime om
verksiimlieieii

Ilr iillsiåntlsplikiig enligi 8 §, eller
enduSk nVSer kvarnprotliik}er. gliiss. rlsprii. iilkoliolliiiljig (IryCk. miill.
malTdi'yck. Illskedi'yck. jusl eller kafferosjiiing cller eiidiisl iimebllr piikejering

11925i 795 tl)I 720

15.91X)l u Aiilllggniiig för franis}Illlning nv l!vsmedel med berediiing ocli beliiiimliiig av
ciibiiri vegaföbiliska rnvnror för eii prodiiktion av högsl 2 000 toii prodiikter
per kuleiiilerår.

Punkteii gmler iiile Onl verksnnföeteii endiisi iimeblir pnketering. Puiikien
gilLler inlc lieller reslmu'miger, btiliker. cafåer ocli likniiiide med liuvtidsiiklig
serveruig ellei' Rlrsllljiiiiig lill iillnfönlie}eii. 795 720

5kapll§ i5.l25 c Frumsfölliiiiig nv livsmedcl med iillvei'kiiinn uv kvariiprockiklci' Sllllll
beredllillg OCII beliandling av kVllnlprodllklel: nled eli prodiiklioii av nler ull l
000 ioii meii Ifögsi 75 000 ioii per kiileiidei'är. Tillsiåiidsplikieii gllller iiiie Olll
verksaniheien llr (illmlndsplikiig eiiligt 8!i eller eiidiisi iniiebUr piikeieriiig.

15.125-l c - Mer lln 50 000 loii pc;'kalcmlernr. 59625 795 fiJ 720
15.125-2 c - Mer un l 000 IOn men IfögSl 50 0(X) 1011 peT kiileiiderär. 55650 795 IIJ i»o
15.1250i' u FriimstUlliiiiig av livsmetlel mcd tillverkniiig av kviirnprodiikler sumi

bereclniiig ocli behiintlliiig uv kvgriiprodiiktcr, mea eii pi'oiluktioii uv h%iii I
000 }on per kalenderår.

Piiiikicii gilllcr iiiie i'esföiiraiigei, buiiker. caf6er ocli likiiundc med
liiivudsaklig sei'veriiip eller försllliiiiiig iill iillmuiilieieii. 795 {l)' IJ n)I

15.12502 u Siloiiiilllggiiiiig fflr lorkiimg. rciiiiiiiiig ellei' liig-ring av spniiiimäl nied cn
Iagtiiigskupiiciiei iiv mer lln 10 000 loii. 795 IJ n)' li)l

5kap'l2§ 15.131-i B Aiilllggniiig '!ör frilnlSTilllnin,n IIV livSmc(lel med bcrcdning OCI beltandliiig ilV
både animiiliska ocli vegciabiliska i'åviimr. i kombiiierudc ellei' separaia
prodiikier, nied en prodtikiion av eii sliiipi'odiiki vai's iniicliäll iiv uiiimiilitk}
iiriipruiig »ippgk lill
i. mer un io v:viprocent ocli pmdiiklioiieii uppgör iill mer lln 75 loii per tlygii
eller nler uli 18 750 1011 per kaleiiderår. ellei' nled ell prodiiklion av mer un 10
Ooo 1011 mell llögSl 75 000 I0n per knlenderar.

Tillståndsplikteii gllller ime om verksiimlieieii
1. Ilr iillsiåndsplikjig eiiligi 8 §, eller
2. endasi avser kviii'iiprodiikjer. gluss. rhpr!!i ulkoht+llml}iH tlryck. nmli.
niiil}diyck, luskedryck. jils} ellei' kiifferoSlniilg eller elldiiSl iniicbur pakejetiiig.

79500 (1)i Il)I }l)'
5kapl3J 15.141 B Anlllggiiing för frnmsfölliiiiig iiv liMsmedel mecl berediiiiig ocli behnntlling av

både iinimiiliiiku OCI vegetiibiliskii i'ävaror, i kombinerade eller separatii
pi'odiikter, mcd en pi'oduktion av mer uii 5 000 toii per kulenderflr.
Tillstäiidiiplikieii gliller inte om verksnmliejeii
HT tilliitåiiilspliktig eiiligt 12 §. el!cr
:iidasi uvse gluiis eller eiidiisi iniicbllr piikeiering. 59625 .Il)' lIIJ Il)I

5kapj4§ 15.151 c Aiilllggiiiiig Ir fiiimsföllning iiv livsniedel nied beretliiiiig ocli beliiiiidling iiv
)å(Ie uiiimiiliskll OCII vegelllbiliskll rål'llrOl'. i kombincratlc elleT Sepurnlit
ii'odiikter. med en prodiik(ioii iiv mer Bn 400 1011 nlell liögsi 5 000 ioii per
«i»lcn«lerår. Aiinfölningsplikleii gllller inle om verksamhe!cn
ir iillsalntlsplikiig cnligt 12 §, ellet
:iidiisj avscr llluss ellcr endusk iiiiiebllr pakeieriiig. 39750 795 l1)' lIJ

15.13101 u
l

l

tlnluggiiiiig fl)i friimsllllliiiiig iiv livsmedel mecl 'beiediiiiig ocli beliiiimliiig iiv
'iniie iiiiimflligkii ocll Ve(yalnb!l!Skn ramrOl, i kombinei-ade ellcr 8epuVak!l
irodiik(er, med en prodriktion av h%st 400 toii per ka!enderår. 795 l'I)I lI:J
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5kapl5§ 15.170-i B Anlllggiiing fl)r fi'nn'itllllniiig iiv mjölkprodiikter metl eii pi'odukiion baseriid
på en iiivllgniiig iiv mer llii 200 loii per dygn som knleiiderårsmedelvUrde.

39751 ) n,i B)i ll)l

5kapl6e) 15.180 c AiilllBBniiig för framsjullning iiv mplkproih»k«er med cn prodiiktion ba+ieriid
pa ell iiivllgiiing av nler iill 500 1011 per kulellderar mell IlögSl 200 I0n per (17g}
som blcntleråriiniedclvllrde. Aiunlllniiigsplikteii gllller inte om vei'ksunilieten
entlasi uvser gliiss.

l

15.180-l c  Mci' Ilii 50 001) loii pei' kalen«!erår. 25838 . 795 ÅäÅoo 72ö
15.l80.2 c - Mer un 20 000 iOll mell liögsl 50 (X)O lon pey kiilentlerår. 19875 795 180i)ö 720

is.iso-:i c  Mei' uii 51)O toii mcii liögst 211 000 ioii pcr kalendcrör. 9938 795 .9000 jzo'
jI';.i'800l u Aiilllggiiiiig R}r framsföllniiig av mjölkprodukter med eii pi'oduktioii buscriid

på eii invllgniiig nv h%sl 500 }on per kalcrulerår.

Piinkleii gllller iiije res}aui'aiiger. buliker, caråer och liknunde med
IlllVlljlllilkli)l SerVerilJl eller förSlllillillll iill iillmlliiliejeii. 795 720

69563 II)l Il)I Il)I

5kapl7§ 15.185-i B Anlilggni'iig'fl)i ?i'anisilllliiiiig eller rnffiiieriiig av vegetabiliskii eller
iinimiiliska ol3or eller feuer ellcr produkie av s&laiia oljor eller reue nied eii
protluklioii iiv
mer {lii 18 750 ioii pcr kaleiidci'år, om produktioiieii bascras på iiiiinmliskii
råvamr, eller

mcr uii 75 000 toii pcr kaleiidei'år. om pmdiiktioiien buserus på enburi
vegelabiliska råVllrlX. TillSlålmSpllklell gllller illle Om verksiimheten lli'
IilliilillldSpliklig eiiligl 4, 5, 8, 9, 12, 13 ellei' is !1.

5kapl8§ 15.190 B AnluHHiiing föi: fi'iimsillllniiig ellcr i'affinering iiv vegetiibiliiika eller
animiiliska oljoi' eller reuer eller prodiikier av sådiina ol3or eller fettei' med en
prodtikjion nv
mer un 5 000 ion mcn högsj 18 750 ton per knlenderår. om prodtiktioneii
baseras på nnimiiliska r!Ivamr, ellei'
mer uii 5 000 !on meii högst 75 000 (on per kalendei'år, om produkiioiien
buseius pn vegetnbiliska i'åvsror.
TillshliidsplikTen guller in(e om verksnmliejen llr tillståiidi,pliktig enligt 4. 5, 8.
9, 12, 13, 15 @Iler 17 §. 47700

5kapl9§ 15.200 c Anluggiiing för friimslullniiig eller riifflneriiig iiv vegeiiibiliskn elle;
iininmlisku o0or eller fetter e!ler produkter iiv sätliinii oljor eller fetter med eii
prodtiktioii iiv mer liii 100 }oii meii Ifögsi 5 000 IOIl kuleiidei'flr.
Aiiniulningsplikleii gäller inTe om verksamhclen llr iillstämls- eller
unmllliiingspliktig enlig} 4, 5. 6. 8. 9. 10. Il, 12, 13. 14 § eller om
verksumlieien eiidiist nvser mjölkpi'odukter. 9938 795 gooo 720

15.20001 U Aiilllggiiiiig (Ili' (rums(llllniiig cljer rufrlner!ng uv vegetubiliska eller
illllmllliSkll 01101' elll-r reiiei' ellei' prOd{Ik!e ilV Sfldllllll OljOr ellet' felleT för ell
pTOdllkllön nV högSl 100 !(IIl per kiilenderåi'. Puiikieii gllllei' inie reSföltl'allger,
butiker, curåcr ocli likniintle nied liiiviidsaklig serveriiig eller föi'sllljiiiiig iill
nllmlliilielen. 795 720

5 kap 20 P) 15.210 B Aiiluggniiig j?lr lillverkiiing a'v glusÄ med cii pi'ixluktiriii iiv 
mer Iln 15 000 ion mcii Ifögst ! 8 7511 loii pcr kiilentlci'år om prodiiktioiien
baseyas på iiiiimaliska råvwor. eller
iiier Ilii 15 000 ton men h%st 18 750 }oii pei' kiileiiilei'åi' om pi'odiiktionen
buserns på eiiiliist vegetabiliiika r3varor.
Tilliiiåiidsplikten guiier inle Onl verksamlieien ui' iillsiåndsplikiig ellligl 4. 8. 9.
12 eller 15 A . - 35775

5kap21§ 15.22(l c Anlllggniiig fllii!llveikn!iig' nv' gluWs med en prtxlukiioii uv mer Ilii 10 ion meii
hogiil 15 000 loii per kalender!Ir.
Aimmlliiiiigsplikfön gllller iiifö oni verksiinföeteii lir tillståiulspliktig eiiligl 4, 8,
D, 12 eller 15{}. . 6360 795 svbo 720

is.'ziooi u Aiilllggniiig fl)i' tillverkiiiiig av gluss Rlr eii protlriktioii av liögst 10 ton pcr
«{!b{!I]eTflr. Ptiiikteii gällei' inie reffliutll'llllgel'. bujiker. Cll(6eT OCh likiiaiide nICd
iiiviidsiikliq servev!np eller (lirsllljiiing iill ullmllnlieten. 795 720
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5 kap 22 § 15.230 B Anlllggning för rramsiuuning iiv råspii( ellcr ulkoliolliullig dryck geiiom
jllsiiiiig ellei' desiilliitioii med en prodtikiion uv mer lin 5 000 ioii mcn hiigst 7:
000 ioii ren etaiiol per kiilciiderår. Tillståiidsplikten gllller iiite om
verksamheten llr lilli,låiidsplikjip eiilig} 8 fl. 7552:l) 6840{

5 kap 23 el 15.240 c Aiiföggiiing för rramsiiiuiiiiig iiv råspiit eller alkoliolliallig arych geiiom
jllSllillg eller deslilliilioii nlOlSViirallde ell Mig produktioii av n!er iln
10 lon meii li%s( 5 [X)0 toii rcii e}iiiiol per kalenderk.
Aimilllniiigsplikten Jlller iiite oni verkiianilielen lli' lillsiåiidi,pliktig enligl 8 §.

15.240-l c - Mcr Iln 500 ioii meii liögst 5 001) ioii rcn eiiinol pcr
kuleiiderår. 25831 79. z.izoo 720

15.240-2 c

 Mer iill 100 loii nTen IlögSl 500 IOli i'ell elanol per kiilenderåi 15901 79: 14400 720

15.240-3 c

- Mer uii 10 ioii mcii lingsl 100 ioii rcn ctanol pei' kalemler3r. 9931 79: gooc 720

15.24001 u Aiilllggniiig för framslllllniiig nv rlsprit eller nv iilkoliollialjigii drycker geiiom
jllsiiiiig eller dcstillntioii. mo!sviii'iinde hogst 10 ton ren einiiol per kaleiiilent.
piinklen guiier inle reslaui'iinUei: bllliker, caf6er öCh likllflllde nled
huvudsnklig servcrinH eller försllljniiig till allnföiilieteii.

795 720
15.2400i' U' 'Anlllggning för blaiidning ellcr }appiiing av destillerade ulkoliolliiilliga

di'ycker eller för frnmiilllllniiig. bliindiiiiig ellei' liippniiig iiV Vin, Citier eller
iiiidi'a fruklviiier.

Piinklen gllllei' inte restaiiriinger. biilikei'. cnr6er ocli likiiiiiide med
miviidsiiklig servering eller försuljninl+ iill nllmllnlieten. 795 720

5 kap 24 'å 15.250 B Brygger! eller iillniill anluggiiing rk!r fl'llnlSföllnillg uv niul(. malldryck ellei'
fflskedryck med en prodiiktioii av nier ilii 10 0011 toii men li(}gsi 75 000 joii per
kaleiidcitli'.

Tilliii4iiilsplikien pllller infe Onl verksanilieien llr (illslöiidspliklig eiiligj s H. 37763

5 kap 25 el 15.260 c Bryggeri cller iiiiiiiiii iinlllggiiing fl)r friimsllllliiiiig IIV mall. mamlryck ellei'
Illskedryck med eii prodiikjioii nv mei' ilii l l)00 loll nieii li({gst 10 000 toii per
kalcnrJlcrår.

Aiimilfömgsplikicn gllller inle oni verkiiiimlieleii Br tillståiidspliktig eiiligl 8 !1.
19875 795 isooo 720

T:5.26ÖÖi u Bryggev! eller iinnaii iiiilllggiiiiig 'ö3r fi'umstlllliiiiig uv mali. maJi'yck eller
Illskedryck me«l en prodiikiion av liögsl 1000 1011 per kulendcrnr.
Puiikteii gllller iiite restuui'iiiiger. biiiiker, cnfi!er ocli likiiiiixle med
liiiviidsukliii server% eller föi'sllljniiiq till nllmlliilieieii. 795 720

5 kap 26 § 15.271) B Tillvei'kiiing av 3iiSl med en prodiikjion nv mei' ll;I 100 toii meii li%st 75 000
I0n per kiillllderåt' eller röt friinis}ulliiiiig nv sluitkullurer uV m!kl'OOl'glllli8nler
tör livsmedelsiiidiislri eller jordbruk, om unlllggniiigeii har eii siinuuiiiiliigd
renkiorvo!ym om miiist tio kubikmeter. 75525 68400

15.27001 u Tillverkiiing iivj!1st med eii pi'odiiktion uv h%st 100 toii per kalenderår cller
nlr ri'umsiUlliiiiig av stiiitkulturer iiv mikrooi'giiiiismei' fl}t liviimedelsiiidiistri
eller jordbruk, om aiilllggniiigen liiir eii siininiiinliigd rcak««'iyvolym om li%gi
iio kubikmeier. 795 720

!jåap'27'4' 15.2)IÖ- -(I:- Aiiföggiiing för rosiniiig iiQ mer llii 101) ton n:äii li!}gÄi '75'000 'iÖ;i'fö?fep;r ' '
kiilentlenlr. Aiimlllningsplikjeii gllller inle om verksiimliejeii ili'
lillsiåndsplikiig enlipi 8 §.

15.280-I c  Rosiiiiiig iiv me ilii 3 000 lon kuffe pci' kiilciidcnlr. 25838 795 z:i<oo :720

15.281)-2 c

I

 kos}iiiiig av mcr Iln 100 loii man li%sT 3 000loii kuffc per
tiilendcrk. 9938 795 2S400 :720

15.28001 u Aiilllggiimg för rosiniiig IIV Ifögsi 100 lon knffe per kiileiiderär.
'uiiklen gilllei' iiile resjaiiraiiger, biiliker. car6er ocli liknaiide med
niviidsiiklip server!nq eller flli'sllljiifög lill iillmllnlieteii. 795 720

5 kap 28 9 15.310 c 'liilJgniiiH rl5r yrkesnillssig indiisjriell förpiickiiiiig av uninialiskii ellcr
regeföbiliska pmdiikför som iiite sker i iiågoii iillstånds- eller
inmlllninlispliktig verksumliet enligt IlållOll IIV l-27 WW. 6360 795 5760 :720
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5 kap 29 @ 15.330-i B Aiilllggiiing för frnms}Illlniiig ilV foder med berediimg ocli beliuntlling av
enbait niiimaliska råvui'or med eii pi'otluklioii iiv mer uii 75 ioii rodci' per dygi
eller mer un 18 750 ion (öder pei' kiileiidei4i'.
Tillsjåndsplikieii gllller inte om vei*siimlieieii eiidiisj rivser mjlilk eller eiidiiiit
inn@blh' pake}erinp. .

I

3577:i IJ IJ Il)l
5 kap 30 9 15.340 c Aiilllggning för frnnistlllliiing iiv foder med bcredniiig ocli behiindling uv

enburt illlinlllliSkfl I'nVarar med ell produklion uV mer Iln 5ol) 1011 nlell IlögSl l
750 IOn fOder pel' kiileiidei'åi'. Anmillniiigspliklen g.'lller Inle Om verksamlielci
ur iillsiåiidsplikiig enligi 29 W, ellei'
eiidiist uvser mjölk eller eiidast iniiebllr piikejeriiig.

15.340-l c - Mer llii 5 000 joii men bllgsll8 751f' lon prodiiklci' pcr " 
kiilaimcråi'. 25838i 795 23400 720

15.341)-2 c - Mcr uii 500 loii men li%si 5 000 ioii' pmdukier pci   
kiilendenli. 3180l 795 gooo 720

15.34001 u Aiilllggiiiiig föi' friimstlllliiiiig uv roder med berediiiiig ocli beliiiiidling av
eiibiii't iinimiiliskii råvuvor nied eii prodiikiioii uv liögSl soo «on protliikier pe
kiileiiderår.

Pitnklen nVSer inje prOdllkliOl{ IIV eiidiisi nlJälk eller l!ll(IIISI innebllr
pakelering. 795 720

5kap31§ 15.350-i B Anlllggiiiiig för friimsillllniiig uv foder med berediiing ocli beliantlliiig uv
enbari ve,geiabiliskii råvnror metl en pmdtikiion av
I. mcr lln 75 000 joii per kalendenlr, eller
2. mer un 600 «on per dygn, om niilllggiiingeii Ilr i drifiili(}gs( go d ygii i ru«l
rmder el( kiileiiderilr. ellcr 300 loii per dygii i 6vyiga fiill
Tillsi!Indiiplikien gllller iiiie om verksamlieieiyendiiiit föneblli' pakerer!n(x. 25838 Il)I n)i p)i

5 kap 32 el 15.360 c Aitluggning fl)r friuitsilllliiing uv foder med berediiiiiH och bcliiindling uv
enbart vcgc!ubiliskn rAvuror med cii pmdiiktioii av mer un 5 000 ion meii
Ii%st 75 000 ioii prodtiktei' per kiilendenli. Aniiiuliiingsplikreii gllller iiiie om
vcrksunföeten

llr tillståndspliktig enligt 31 § eiidiisi iivser o5ekiikor rrh vegelabiliskii oljor
eller feller eller endusl iimebär piike}ering 9938 795 gooo 720

15.36001 u Anlilggniiig filr friimsjlllliiing av foder med berediiiiig ocli bcliiindliiig iiv
eiibarj vegciabiliskn råvaror med en produklioii iiv li%sj 5 000 lon per
kaleiider!Ir.

Piiiiklen qllller inie oni verksamhe.icn endnsi iiinebllr pnkeier!np. 795 720

5 kap 33 § 15.370-i B Aiililggniiig för friimstllllniiig iiv fioder nied beredniiig och behandling av
animiiliska och vegejabiliska råvuror. i kombiiierade eller sepumn produkler,
nled en pn+diiktion iiv ell slutproduk( Vur8 IlllleMll nV nnlmllllSkl maleriiil
iipp(4år till
mcr Iln 10 viktproceiu och prodiiklioiien iippgör iill mer iln 75 loll per dygii
ellci' niei' ilii 18 750 (oii per kiilenderår. ellcr
Ilö!):I 10 viktprix:ciit OCI pro(IllkliOiien Ilppgår iill ell nföngd per tlygll SOm i
iintal ioii livei'stiger iinimalievlkdci,
per kiileiiderår som i uiifal loii {Iversliger iiilel 251) miil}ipliceriil med
iininmlievllnlel.

Med uiiiniiilievllitlct nvses iiilel 300 miiiskiij med tlei ffil som beslllms geiiom
illl nmliiplicei'a 22.5 meti }ale} för del iinimalisku niuteriiilets Vik!pVOCell{ iiV
xliiiprodukieii.
Tillsl4pdsl')Iikll:n iillllcr illfö önT verkiiiimlieleii enllilSl innchlli' nii,keiermi,,i 298]3.Il)l lIIJ IIJ

a kap 1 el 17.11)-i B Anlllggiiiiig fl)i' ffirbeliiindliiig eller förgniiig iiv mer llii 10 ion !exiilfibrcr eller
lexlilier pel dygn eller nier Ilii2 500 loii texjillibrer eller textilier per
ku!enderk.

17.11)-il B bll3l' Un 20 0l)O IITI leXlilliblel' elll!t leXliliel' peV kulcndetäi'. 99375 i-151 l'l)I Ily
17.10-i2 B

l

 Mer lln 2 500 ton meii li%st 20 0IX) loii Icxiiljibi'ei' allcr
:iixiiliei' per kiileiiilerör. 89438 iIl)' lIly l})t
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6 kap 2 P3 17.20 B Aiilllggiiiiig rör förbeliniidliiig cller fllrgning nv mer uii 200 Um nten li%sj 2
5(X) loii lexiilflbrer eller jexlilier per knlenderär cller för aiinaii berediiing av
nler illl 200 1011 lexlilnmlei'ial per kaleiiderlr.
Tiuiiiåntlsplikieii gllller inle ons verksiimheteii
llr lillsTåndspliklig enligj l §, eller
metlfllr uisföpp av avloppsvni(en ocli iitslllpp iill luft iiv liögst 3 lon flykliga
oruun!skn föreniniiar oet kalendenlr.

17.20.l B - Aiiiiiiii berediiiiig Ifii ifföeliiiiidling cllcr förgiiiiig av mcr lln
2500 ioii lexlilmalei'iiil per kiileiidei'år.

49681 <sooo

}7.20-2 B - FörFeliiiiidliiig cller illrgiiiiig iiv mcr ilii IllliO ioii meii h%st
2500 ioii iexiiiiibrer cllei' iexiiliei' pcr kiileiitlcrår cller tar
aiiiian bcretliiiiig av mer Ilii 1000 ton nscn hiigst 2500 toii
(exiilmmeriiil per kiileiidcitli'. 4571: sinoo

j7.21)-3 B - Förbeliaiitlliiig eler l'ii}gllillg ilV n!er iin 20ö IOn nlell liögsl
1000 IOn leXlilfibrei' ellci' l(!xlililT pel' kiileiidei'ili' eller fiJr
anniiii bcrediiiiig av mey Ilii 200 loii meii liögsj l 000 jon
Iexlilnmlerinl per kiileiidenli'. 35775 32400

'6kap3§ 17.3(l c Anlllggniiig för förbehuiidlinH. förgiiing eller unnan beredning nv mer Iln 10
ioii meii lil5gsi 200 }on iexiilnmieriiil pcr kalendcråi'. Aiimuliiiiigsplikten gilllcr
iiile om verksnnföefön ur lillståiidspliktig eiiligt I %. 9938 795 9000 720

17.3001 u Ail'llljgilillg filr fi}i'beliiiiidlinffi. flll'gllillg ellei' nllllull 6el'e(Iliillg uV llögffii IOlOli
iexiilmiiierial per kulendernr. 795 720

7 kap 'l @ 18.10-i B Anlllggiiiiig föi' yynrvnu»g nv mer Ilii 12 toii liudur ellcr iikmii pcr tlygn eller
mer llii 3000 ioii midar eller skiim pcr kiileiider{Ir. 71550 ll7 Il)' II)'

7 kap 2 E; 18.20 B Anlllggning för 'giirviiiiig av mer lln 100' lon meii lillgsf 3 000 loll lutdiii' cller
skinii pcr kalenderlr eller för ttnnun beretlning av mer bn 100 lon hudur cllcr
skiiiii.

Tillslåmlsplikleii gllller inle ons verksamheieii iii' tillsnlimspliktig enligi I §. 51675 bsooo

7 kap 3 § 18.30 c Anlllggiiiiig för giirviiiiig eller anniiii bcrediiiiig av mer llii 2 ioii nicn liögiii
100 loii liiidar eller skinit per kalenderår.
Anmuliiiiigsplikten gllller ime oni verksnmlieien {Ir iillsiåndiipliktig enligi l !}.

31800 795 720

18.3001 u Aiiläggiiing för garvning ellci' iiniiiiii beredning iiv li{Igst 2 ton lutdar eller
skinii per kiilenderår. 795 720

8 kap 1 § 20.05-i B Aiiluggiiing fllr beliaiidling av irll eller irllpi'odtikier metl kemikalier med en
prodiiklion nV mer Iln 75 ktibikmeter beliiiimliit irll eller irupmdukier per dygii
eller mel' lln 18 750 kllblkmeler belmiidlai li'll ellei' li'llpt'oduklet per
ka!emlerår. Tillsiiidsplik} guller ime om verksimiliejen eiiiliisl iivser
beliaiidliiig mot blånudssvamp. 27825 ll)I /ly ll)I

B kap 2 @ 20.11) c Aiilllggiiiiig rbr behimdliiig iiv Irll eller rruproauttier med kcmikiiliet' med ell
protlukiion iiv IfögSl 75 kubikmeler bellitn(llill iitl ellet' trllpi'txluktei' per (lygll
eller Ilög!ll 18 750 kllbiknleler beliiiiidlal ti'il ellei' Irllpro(luklei' pe kaleiitlerår.
Anmliliiiiigsplikleii gllller iiiie ons verksamlieteii eiitliisi nvser belmiidliiig moi
bläiiiidssviimp. 19875 795 isooo 720

8 kap 3 § 20.20 B sagverh'eiieruiiii:iii'iiniiiggiiingniriiiiverbiiingiiviriiprotiiihiergciiom 
s%iiiiig. liyvliiig ellcr svuvning för en produktion nv mey lln 70 000
kiibikmcter per kulcnderÄr.

21).iO:j B Mer ilii 500 000 kubikmcter pcy kalciiderör. 57638 59400

20.20.2 B  Mer uii 200 000 kubikmeter nlell liöga 51)o l)Ilo kubikme}ei
per kaleiiderlr. 43725 45000

32400
20.20-3 B  Mer ii6 ';io öoo kiibikmcicr nlell liögsi 200 000 kiibikmeier

per +ailciider{Ir. 29813

B kap 4 e) 20.30 Sågveyk eller iinnan unluggiiing föv tillverkning uv iruproduk«er genom
xågiiiiig. Iiyvliiig eller svurviiing fllr l!II pmduklion av mey un 6 000
kribikmeier per kulentleråi'. Anmlllniiigsplikleii gllller ime OIll verksamhe}en
lllle Ili' lillSlålldSDlikli{! eiilig} 3 %'.
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»o.:ioi c - Mei' Iln 30 000 kiibikmeici' meii Ifögsi 70 000 kiibikmeter
pci' kaleiiderär. 2385( ) 7S): ) 144(X) 720

20.30-2 c

l

- Mer illl 6 000 kllbikrilelar nlell liögs0'31) otxi kllbiknleler pel'
ka!eruler?u'. Il92öi 7SX i zosoc i 720

20.301)! - Ö I=:eiiei"nn"i"ni"ggn"==r"riiiiveiiii"i"pori"ier'=eio"liyvling e!ler svurvnnsg fllr eii pi'oduklioii uv mer Ilii 500 kiibikmeler
högst 6(X)0 ktibikmeter per kiilend.eråi'.

79: } 720

2o.3002 u S!Igvei'k eller iinniiii iiiilllggniiig för lillverkiiiiig av ti'llprodiikler genom
s%iiiiig, )iyvliiig eller sviirviiiiig flk eii prodiikjioii iiv Ifögs} 500 kiibikme}ei'
per kalcnderfir.

795 IIJ nJ IIJ

8 kap 5 9 20.;IÖ c Anluggiiing för fi'nmstllllniiig eller benrbei:ii:ig av irllbasern( bruiisle, cNer av
brlliiiileprixliik(er SOm Ilr baseriide på skoBs- eller jordbriikiiprodiikjer, i fomi
i)V

irlliill, ll'unljiil, fliS, Spån eller likniinde. bllSel'ud På nler iill I 000 kllbiknleleT
Fasi måii eller 3 000 kiibikmeler lösl mäi} råvara pei' kaleimerflr cller pclle}ii
eller brikei}er, baseiavid pa mer Iln 5 000 kklbiknlelel' i'åviirii per kaleiitlerår.
Anmllliiinpiiplikieii puller iiite tiQföllip fliiining. .

zo.*o.i c
 l form av ii'llull. liflniJ)1. nis. spii eller likiiiiiidii. baserad pd
nier {In 100 (X)O kub!kmeter fasi måii pet kolendei'År. 19875 795 18000 720

20.40-2 c
- i toms iiv jrilull. iriim3tii. niii. spåii eller likiiaiiile. baiiei'iid pa
mei' ilii 10 000 ktibikmeter meii lillgsl IIX) 000 kiibikmcier fiis
mnlT per kiilenderlr. 15900 795 u<oo 720

20.40.3 c
- 'l toi'm av iiiirili. jrllmjlll. ilis. spåii eller liknmiide. buseriid pa
nler Illl l Ol)0 +tilbiknleter nIen Ifögiil Rl 000 kllbiknleler föSl
mdl( pcr kuleiiden)r. 7950 795 7200 720

20.40-4 c
- l rorm av uuiill. irUm%l. fli'i. spöii ellcr likiiiinde. bascru«l på
n!e ffll I50 000 kiibikmeiei' l{lii( nlåll t:lVal'u pel' klllellklel'rll'. 19875 795 18000 720

20.40.5 c - i foiiii av Irlliill. irllmj(Il. l'lis. spfln ellcr likiiiiiii)6. basei'iitl pii
mcr llii 20 000 kubiknictcr meii li%iil 150 000 kubikmeicr Il}sl
må(( råviirii per kiilender3r. 15900 795 14400 720

20.406 c - I fömi iiv ttiliill. itiliiiJ)I. nis. iipåii ellei' iiknimtle. baser»tl 'pil
nler iln 3 l)00 kllbiknleler nlell IfögSl 21) 000 kllbiknleler Rlsl
måii ravar» per kalciiilcnli'. 7950. 795. 7200

gooo

720

20.40-7 c
:l roms uv penels elhii brik-cttei'. biisii'iitl pä n'ier'llii5 ?ji)0
ktibikmeter i'!Iviira per kiileiidcrår. 9938 795 720

20.4001 'Ij Anlllggiiiiijfflr rrumiitulföiiig-ellerb;ffirbetiiiiig iiv trllGaserut bFll:i:i!e.eller-aQ
bi'lliislcprixlukter som ur biisei'ade på skogs ellei' jordbi'iiksprodtikter, i fom
av trlliill. IrllmJ)1, flis, spån eller liknnnde. bascrar:l pä h%iit 1000 kiibikmeicr
föm niåjj per kulende*.

795 720

21).4102 U Anlllggning fllr frnmttlllmin'g eller bcurbeiiiiiig av irubiiserai bi'llnsle. cllcr iiv
brlliiiileprodtiktci' som IIT buscvuae på iikogs- eller jordbnikiiproduktei', i form
iiV u'lltill, ti'umiöl, flis, spåii ellcr likiiumle* biisei'ud pa liögsi 3 (X)0 kllbiknlelei
Iösi mflii rnvnra per kiileiiderår.

795 720

20.4003 U Al{lllggllillg föl' framsiiillni'iig eller beurbeiiiiiig av Irilbaset'ul bl'llllSle. eller iW- '
brllnslcpi'oiliikjer iioni llr basei'iide på skogs- ellei' jombriiksptotluktei', i rorm
ilV pcllcjs cllei' brikej(ei'. baseriid på Il%Sl 5 000 kllbiknleler råVul'a per
kiileiitlei'äi'.

795 720

8 kap 6 !} 20.50i B Aii'lllg'g:iiiig med eii prodiikiioii iiv mer liii 600 kubiföicier per dygii eller mcr
illl 150 000 kubiknieler per kiilenderåi' iiV OSB-8kiVOr. irllfibci'skivoi' eller
tpöii5kivor , . ..  .  

67575 iJJ lIl)I

8 kap 7 e,

'-' 2Ö.60'
c

AnliiggiiiiigföiiiliQer'kiiiiigavföi:;;Ileiyplywood,'eii6r'-Iiogsi600' -
ciibikmeier per dygn ellei li%si 150 000 ktibikmeiei per kiilciidei-År av OSB
iki 'VOI:, lr llfi be5.Skl VOT,S pflrl.4kl V9g .el ler Dllal'u . pl u(l l! »ler nV jlpö li - . , , ,-,

20.60-] c (undre:IerplysvoorJ'- . H-' ...z.. I .. '.':m'i,' 25838 -795 l'})l... I JJ

20.60-2 c
}

i

- mer nii 'Soo kubikmeier nll!II liögSi i'O Oo?i kii6ikmcier pe6
kulelule(al av OSFI-Sl':vOr. ![uribelSk!Var. SpåliskiVOr ellei
iiiilta piodiikier iiv späii. 25838 795 l'I)' l J)-
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20.60.3 c  liögst 51)0 kiibikmciei' pei' kalenderh iiv OSB-skivor.
Trufiberskivor, sp!uiskivor ellcr iiiidi'ii prodiikier iiv spåii. 1192 i 7'X5 IJ ny nJ

s kap 8 9

20.70

B

Aiilllggniiig Illr liigriiig uv
I . nlel' Illl 20 000 kllblknleler limmer fu81 mk Illl(leT burk (m' I'llb) p!l lun(l
nied beHuföiiig av viiffeii. ellcr
2. mei Iln 10 000 kllbiknieler linlnler raiil må}i Illlder bnTk (nl) fllb) i V!!!leII.

Tillsiåiidsplikien gllller inle om verksiimliejen Ilr iiimililiiiiigsplikiig eiiligt lo
!}.

21).70-] B - 1. mer Ilii 200 000 kubiknicler på liiiiil tm:tl begiimiiiig iiv "
viiljeii, eller

2. mer uii ! 00 000 kubikmelcr i valleii.

23851 ) :n<oc

20.70-2 B -1. Mer uii 80 001) kiibikmeiei' meii liögsi 100 000 kiibikmeier
på laiid med begjuliiiiig iiv vaiicii, eller
2. Mer «ii 10 000 kubikmeter men hllgsi 41) 000 kiibikmcicr i
llullell.

19875 isooo
20.70.3 B - 1. Mer uii 20 0(X) kiibikmctci' nlell li(Igsi )Ill föX) kubikmeier

med begju}niiig av vaiieii, ellei'
2. Mer Ilii 10 000 kubikmeicr men li%sl 40 000 kiibikmelcr i
vatteii.

1590C i**oo

8 kap %

20.80

c

Aiilllggiiing för liigriiig iiv
1. mer llii2 000 kiibikmeier }ininier fiisl mål( iinder burk (m' fiib). om
Iagringen sker på Iniid iiian vnlleiibegjtiföiiig,
2. n1er un 500 kllbikmeler linföler faSl null} Illlder bii(k (III' fllb)* Onl liigi'ingeii
sker på laiid med va}ienbegjuiiiiiig och inle Ilr iills}åiidsplikiig eiiligt 8 f,, eller
3. nser Iln 500 kubtkmeter iimmei' fns( mäjl iiiider biirk (m' fub) i viiiieii. om

liigriiigen inle ur jillslåndsplikTig enligl 8 §.

20.81)-l c - Mer ilii 10 000 ktibikmcier men liögsl 20 (XO k+ibikmeier pä
liiiid n'ied iiaiieiibegiiiiniiig 15900 795 iuoo 720

21).80-2 c - Mer un 500 kiibikmeier men liögsl 10 0110 kiibiknielcr p+i
laiid med vaiieiibegjiiming. 9938 795 gooo 720

20.80-3 c - Mer lln 2 000 kiibikmelcr pa liiml Illull vaiicnbegjiiiiiiiig. 6360 795 5760 720'
20.80.4 c - Mei' Ilii 5 000 kiibiknimler'meii liögsi 10 001) kribikmeler i

vaiien. 15900 795 14400 720
20.80-5 c - Mer {III 5011 kubikmelet nlell hogsi 5 000 kubikmeier i

Vllllen. 9938 795 gooo 720
20.8001 u Åilllggiiing för mgring av mer llii 500 kiibikmcier linuner nicii högsj 2000

kiibikniciei' fasi mäii riiider bark (m3 riib). Olll lugriiigen sker på limd iiliiii
viillenbepjujiiing. 795 720

20.8002 u Aiililggiiiiij ffii' lagi'iiig nV Ifögst soo kllbikmeler linlffilel' ffiÄl nlåll Illl(ler bul'k
(m fiib) i viitieii. 795 720

Bkapi0§ 20.90 c Aiiluggniiig föi' Ingriiig nv iimnser som mic skcr i cller iiilrii viiiieiiiuki, om
lugriiigcii liin p%ålt mer Iln sex vcckor. beliövs metl iiiilediiiiig av slorm eller
orkiiii t+cli omfiiitiir

mer un 21) 000 kllbiknleler }imntei' riisi mflii Illmer bIIrk (m3 fllb) på llllld nled
beiuiiiing IIV vu!!cn. eller
nier iiii io ooo kiibikmetei'. timmcr !IIS nulii uiider biii'k ( m3 riib) i valleii. 6360 795 5760 720

21).901)l u

l

l

l

Aiilllggniiig rör lugrfög uv 'iinini;i ;om iiile skei' i ellei' nuru vuiieniuki. om
ngriiigeii linr pågäii mei' Iln sex veckor. beliövs med aiiletliiiiig uv slomi cller
»ikiiii iicli onifnllm'

iögst 20 000 kubikmetet tinuner rusi nulll riiiilcr burk (ni3 fiib) pr{ liiiitl med
ieiiiiiiing av vu«-ien, ellev
fö+lSl 10 000 kribikmeiei' iimmer fiisi måii riiider bark (m3 (iib) i vuiieii. 795 720

Ikapl'l§ 20.91 C.

l

knlllggiiing för beliiiiidling av irll OCll !rllprodukier mol blåiiiidssvamp.
:lnnföliiiiigspliklen gllllei' ln!e Onl Vl:TkSun!l:{en l!r IIIISIälld8- eller

iiinföliiiiipsplik(ig enlig( l eller 2 :l. 11925 795 'IJ 'l)l l
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9 kap 1 @ 21.10-i A Aiilliggiiiiig för fi'iimfflillllniiig i iiidtislriell skulri av pilpperSnlilS!ia av (rll.
reiurfiber eller iiiidra fibrösn mn(erial.

- Mer lln 300 000 ion mnssii (siilfiit/siilfit) med blekiiiiig pei' knlentlenlr.
- }wigS! 300 000 I0n n!nsSu (Siilfm/81llfil) med blekniiig per knlen{lerår.
- Miissa (stilföt/siilflt) ulan blekning per kulenderår.
- Mer lln 200 000 loii mussa (mekuniiik/keminiekiiiiisk) per kalendedlr.
- Höasi 200 000 ton massa (mekanisk/kemin1ekiiiiisk) pcr kaleiiderår.

21.10-il A - Mei' (In f'Ö 000 kubiknieter' nieii lillgst 20 000 kubikmeier på
Innd med vallenbegjiilning 109313 ny IIJ ny

21.10-i2 A - Mci' Ilii 500 kiibikmeter mcii liögst 10 0l)O kubikmejer på
Iaiid med vaiieiibegjtijiiing. 89438 II)I l})I IJ

21.10-i3 A - MeR un 2 000 kllbiknleler på lillld uliill vutieiibeg,iiitiiiiig. 6956: n)I nJ n)l
21.l0i4 A - Mer Ilii 5 000 kiibikmeier mell li%st Il) 000 kubikmeier i

viiilen. 75525 qy Il)' IIJ
21.1(li5 A  Nei' uii 500 kitbiknicjei men lil}giii5 000 kubikmeter i

Villlell. 59625 IJ IJ IJ
21.1001 u Anlllggniiig flli' friinslllllllinU IIV piippei'snmssii om Vel'kSumlleleli inlti ilr

iillsiiidsplikiip eiiiigt I# 795 720

g kap 2@ 21.30-i A Anlllggning föl' frumslillining uV liler un 20 1011 pel' Il}gll cllei' mer lill 7 300
lon per kiilenderåi' iiv papper, papp 61@1 kar}ong. 55650 nJ IJ IIJ

g kap 3 'å 21.=l0 B Alllllggllillg flli' fl'ilmsföllnillg i illdllSlriell Skalii aV h%sl 20 1011 per (lygll ellet'
Ilö)ISI 7 300 ioii per kuleiideråi' iiv pi»pper, pnpp eller kiinong, 27825 23400

21.4001 u AnlilggiiinB Illr framsilllliiing nv papper. pupp eller kariong om verksimilieteii
iiiie Ik iillsnliidsplikiig eiiligi l eller 2§. 795 720

'IOkapi§  22.10 c åulloffse!Iryckcr! «lllr li'yckning sker med lientsetfllrg.
Allnlulllill@Spliklen glllleR inle Onl VerkSnn!l!eIeII lli' IillSIölidS- eller
ullnlillllillQSplikliQ eiiligt ig kapi 2, 3 eller 4 §. 27825 795 z.isoo no

10 kap 2 !3 22.20 c Aiilllggiiiiig med tillverkiiing iiv metiillklicli6er. 9938 795 gooo 720

lOkap3§ 22.31) B Anlilggniiig mctl titslllpp av proccsiiiivloppsviitteii tlllr mcr ilii 50 000
kvai!Iru«meier foiogriifiski muieriiil i rorm iiv fllm eller pi»ppcyskopiiy
fi'iimkiillaii oei' kiilendei'år. 19875 18000

j0kap4§ 22.40 c Aiiluggiiiiig Illiill tilslllpp av plocesiisopp%m!len diir nler iin 50 000
kvndriimieier fotografiskt materinl i form iiv film cller puppcrskopior
fi'anikiillas per kiilenderår, e{ler
med iilslllpp nv pmcessnv!oppsva{!en «luy mer Ilii5 0(X) kvudr»!melcr
fologrii(iskj nmlei'iiil i form av filni eller pappcrskopirir fi'iimkiilliiii per
kaleiidei'år, om verksiimlielen inte ur tillsiåimspliktig eiiliqi 3 ':.

22.40-I c - Ulllll iitsllipp uv pTl:ICeSSllVbppSWlllell iliii' Illl!I' illl 50 0l)O
kviitli'atmcter friimkiilluii per kalentlcrår. 6360 795 5760 720

22.40-2 c - Mcd iilslupp uv pvi.essuvloppsvn{Icn duy mcv im 15 000
kvatlraimcier men li%si 51) 000 kvi.x«lmn»ercr friinikiillns pey
kalciiilei'lr. 11925 795 iosoo 720

22.40-3 c - Mcd iitslupp iiv processuvloppsvai«cii dllt n»cr uii51)00
kvatlrn!me{er men lil)gsj 15 0IX) kvadriiföieler framkiillas per
ki»lendcrna'. 7950 795 7200 720

22.4001 u Aiiluggniiig ii}aii iilslllpp nv procesiiiivloppsvaucii dllr mcr uii 15 000
kvadmn»cier men h%si 50 000 kvmlmmeier fo«oyu(iskt materiiil i rorns iiv
film eller piipperskopior frnrånllas per kalenderår. 795 720

22.41)02 i:I Aiilnggiiing ufön uisföpp uv proceiisavloppsviitteii' dllr mer'äii 5' ÖOO
kvatlralme}er men högst 15 000 kviidmtmeier fologrufiskl mii(eriiil i foi'ni av
(ilni eller pnpperskop!or fnimkiilliis per kulerulernr. 795 720

22.4003 u Anlllgg;ii'i:g ritun utsläpp av processiivloppsviiileii dur liögsl 5 l)00
kvadrulmeler fojogi'afisk} miiicriiil i forni uv film eller pnpperskop!or
(riimkiillns per kiilenderåi'. 795 720

22.4004 u Anlllggning me«l uisföpp av procesQavloppsvu«ic:» åur mei' Iln l 000
kvailyuimerer men Ifögsl 5 0[X) kvudrum»eier folografiskt mutei'ial i roym nv
Tilm eller puppeyskopior framkiillus per kalcmler:Ar, om verkgamlie(cn in(e Ilr
iillSl!IlldSDlikli! ellligl 22.30. 795 720
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22.4005 u Anluggiiiiig med tiislllpp iiv pyocessnvloppsvai{cn dlli' liögst I 000
kviidraimeier foiogranski miiierial i form av (ilm eller papperskopior
rrnmkallaii per knlenderk. 795) 720

llkapl§ '23.05 A LlllHHniiim för överfi5r!ng av biiumiiiös skiffer till Has- eller vlltskeforni. 9540i ) ggoo«

i'lkap2g 23.10-i A Aiilu;ign!ng fllr lillverkiiing nvkoks. ' ' 6360i ) ny ny nJ

llk;p3§ 23.11-i A Aiiluggniiig ffir ffirgnsnmz eller Irviliskning av kol. 95401 )lly IJ IJ

llkapJR) 23.12-i A An!uggiiiiig för fi'am;}llrlniiig av kol (liårj kol). 119251 l IJ IJ Il)'

Hkap5§ 23.13 A Anlllggniiig föi' jillverkniiig nv grafit som iiue {Ir lillsnlndspliktig enligt 17 kap
4:l,

119251 l Il)l Il)' IIJ

llkffip6§ 23.20 B Anlllggn'i'ng för }illverkiiiiig iiv prodtikler ur kol, om ;crlföiinföeien inle Ilr
iillsiåntlsolikiig enligi 2. 3. 4 eller 5 § eller 17 kiip. 4 j;.

3975( l 68400

l'lkap7§ 23.30 A Anl!IggiiiWgfö;'niffiiieringavmiiieraloljiiellergas. 'a
23.30-1 A - Mey uii 500 000 toii per kuleiiderör 22458} 203400

23.302 A - Högs} 500 000 jon pcy kalcimerör. 13912ö mooo

12ka5i§ 24.01 Aiilllggniiig flk nu genom kemisk eller biologisk reiiktioii i induariell skida
iillverkii mer k 20 000 ioii eiikla kolvuteii pcr kiilendcrår. Il)' IJ I%J

12kapl§ 24.01-i A 'All'lmgglTillg för nll genojll kemiSk ellcr biologisk reaklion i indkllill'iell skala
tillvcrkii mer un 20 000 lon enkln kolvä}en per kuleiiilcrflr 10335( n7 n)l Il)I

12kap2§ 24.02-i B Alllllgglling föl' all gell0nl kemiSk eller biOl0giSk I'eakliOll i illdllSlriell 'Skulu
iillverka Ifögsi 20 000 ion eiikla kolvä}eii pe kalenderäi 7950C ny }IJ IIJ

12kap:J 24.03-i A Anlilggniiig ffii' ali gellOtil kenliSk eller biOl0gitik Reflkliöll i illdllSll'iell skulu
iillverkii nm uii 20 000 ioii syreiniiehållande orgaiiiska ffireniiigiir per
kalcn(Icrnr I0335C IJ (1)i /Iy

i:! kap 4 § 24.04-i B Anlilggning för ull genoni kenliSk ellcr biOlOgiSk reiik}ion i indtislriell skula
iillvei'ka liögii( :io ooo 1011 syreiiineliålliinde orgsraska föreiiingar per
kalendernr 79500 117 IJ 117

12kap!J 24.05i A hiiliiggiiiiig för nil gell0nl kemisk eller biologisk rciikiioii i induslriell skalu
IillVerkll nler iin 20 000 1011 iivaveliniielirillunde oi'gaiiiska föreniiigar per
kiileiidcrår 103350 nJ Il)l IJ

12 kap 6 !) 24.06-i B Aillllgglling för iill penOm kentisk eller biOl0giSk I'eiikliOll i ill(IllSll'iell skultt
tillverku li%st 20 000 ioii sviiveliiinelullliiiide orgaiiisku n5rcningiw per
kiileixlerår 79500 Il)'

Il)'

n)i ll)'

IJ ny

12kap7§ 24.07-i A Anlllggiiiiig fl)r ul} gcnom kenusk eller biologisk reuktioii i industi'iell skula
iillverka mer lln 20 000 ioii kvllveiiiiieMlliiime organisku föreiiiiigiii' per
kiileiiderår 103350

12kap8§ 24.08-i B /uilllggiiiiig fi)r iiit genom kemisk eller biologisk reaktioii i iiiilitstriell skula
tillvei'ku lillgsj 20 000 I0n kvllveiiiiiehällaiide orguniskii flli'eniiigiii' pcr
kiilenderår 79500 /I)l ny IJ

12kap9§ 24.09-i A Anlltggiiing för nkl Heiiom kemisk eller biologisk reakiioii i indiistriell skiila
tillverku mer llii 20 000 ron fosfoi'iiinehållnnde organisku föreningiir per
kaleiiderår 103350 ny l})I /IJ

j21«aplO§ 24.l0i B Aiiläggning fl)r iill geiiom kemisk eller biologisk reakiion i indiislriell skala 
tillvcrkii lillgsi 20 000 }oii I'osforinneliålliiiide orgnniska föreningai' per
knlcndei'nr 79500 l;l)' Il)l Il)!

12ka5jl§ 24.lli A Anlilggiiiiig felr nll genont kemlSk ellei' biölllgilik l'euklion i induslriell Sklllu
iillverka mer äii 20 000 ton lialopeiienide kolvllteii per kiileiidenlr 103350 12)' }l)' Il)I

24.12-i B Aiililggning för uii geiiom kemisk ellei' biologisk reakjion i iitduslricll iikulu
iillverkii li(}gs} 20 000 loii liiilopeiierade kolvuleii per kulentlerär 79500 ll)' Il)' IIJ

tzhap'l3g 24.13-i A AiilligHiiing f(Ir aii geiiom kemisk ellei' bioiogiiik reaktioii i iiidiisirifflil skiilii
iillverkii mcr Ilii 20 000 ion metiillorgiiiiiskn föreniiipar per kiileiider& 103350 II)I IIJ I}J

li)l

IIJ

IIJ

'12kapl4§ 24.14-i B AiilllHgniiiH för uii genom kffimisk eller biologisk reiiktföii i indiistriell skiilii
tillverkii Illl)ISI 20 000 ioii meföllorpiiniska föreniiigur per kuleiiderår 79500 il)I IIJ

12kapl5§ 24.15-i Anlllggniiig fllr ulj l1enom kemisk eller biologisk reaktioii i iiiilusiriell skiila
}illverkn mer un 20 000 lon pla'iter per kalenderar 87450 II)I II'11 .

12kapl(J 24.16-i B Anluggni:ig fik im genom keniisk cller biologisk rcakr!on iiiidiistriell skulu
iillverku högsi 20 000 ioii plaster per kul6iiderår 71550 nJ I%')I

12kapl7§ 24.17-i A /li:Illggiiing för all geiiom kemisk'eller biologitk rcaktioii i iiidistriell skiila
iillyerkii mer uii 20 000 ion symeigiinuni per kuleiiderär 79500 (1)i IlJ Il)'
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izkapis; i 24.18-i B Aiilllggiiiiig nli' ull 9el!On! kenI!Sk eller biOl0giSk reiiklioii i Ill(Ill:lll'iell sktthi
iillverkn li(%is( 20 000 ton syiitetqummi pei' kaleiitlerår 6757 Sll)l IJ IIJ

12kapl9i . 24.19-i A AnlllggiiinH för at} geiiom kemisk eller b!ologii,k reaklion iindiistriell skala
tillverka mer llii 20 000 lon förgllmiien eller pipment pcr kiileru'lerk 79501 ) n)i IIJ Il)l

izkapzo4 24.20-i B Anlmggiiing fl)r iitl geiiom keniisk eller biolog!s)' reiiktioii i indiislriell skiila
Iillverka Ill)',Sl 20 000 ioii förpllmnen eller pignlenl per kllleiidenlr 63601 ) lly /l)I 11)i

l?.kap21% 24.21-i A Aiiluggniiig fllr nlF p,enom kemisk ellei' biologisk reiiktioii i intluiili'iell skiilii
iillverka mer uii 20 000 (on ytaktivn unmeii cller iciisider per kalenderår 79501 ) IIJ ny IIJ

j2kap2J 24.22-i B Anlllggniiig för iitt genom kemisk el!er biologisk reakrfön i indiistriell skula
tillvcrka höqsj 20 000 (on ytiik}ivii Ilmnen eller teiisider per ka!endcrår 6360( ) ny Il)I /Iy

12kap23§ 24.23-i A Aiilllggniiig för nl} genom kemisk eller biologisk reakiioii i induslriell skiilu
lillveikn mer un 20 000 joii pnser per kalenderåi' 7950( 11)y II)l IIJ

12kap24§  " 24.24-i B Aiilllggiiing för iiii geiiom keW'iisk eller biologisk reaktion i iiidiisiriell skiila
tillverkn Ifögst 20 000 ton paser per ku!enderk 6360( l Il'l nJ 117

12kap25€ 24.25-i A Aiilllggiiing föi' ajl Henom kemisk eller biologisk renktioii i iiidiiitriell skalii
tillverka mer uii 20 000 toii symr pcr kulendei'år 7950( l yl)i Il)l nJ

12 kap 26 5 24.26-i B Anlllggning för nll genom kenuSk eller biolo,,oisk reilkliOll i IlldllSlrlell skulii
tillverka liögiit 20 000 ton syror per kulentlei'ilr 6360C ' nJ ny IIJ

j2 kap 27 § 24.27-i A Anlllggning rl5y ii}l genom ken'usk eller biologisk reaklioii iiinlusli'iell skaln
iillverka mer Iln 20 000 ion buser pcr kiileiiilerår 7950C nJ nJ ny

12 kap 28 e) 2-+.28i B Anlllggnmg för nu genom keniisk eller biologisk i:eiik;ioii i industriell skiila
iillverkii liögsi 20 000 ioii baser pe kaleiiderår 6360C IJ /Iy IJ

12kap2!J 24.29-i A Aiiluggiiiiig fllr ii(( genom kemisk eller biologiiik reiikiioii i intlusiriell skula
iillverku mer lln 20 000 toii saller per kiileiiderflr 79500 IIJ ny 4y

i 2 kap 30 @ 24.31)-i B AiiluggniiiH (Ilr uj} genom kemisk ellcr biologisk rcnktioii i indusjriell skalii
iillverkii Xgsi 20 000 toii sulter pei' kaleiiderår 636(X) IJ nJ Il)'

12kap 31 Ig 24.31-i A Aiilllggiiiiig föi' nit geiiom kemisk eller biologisk yeakrion i iimiistriell skalii
iillverka mer un 20 000 ion icke-melsller. meinlloxider ellei' iintli'u oorgiiiiiskii
röi'eiiiniiiir per kiilendedlr 103350 ny l!'l Il)l

12kap32§ 24.32-i B Anluggning för all genOnl kemiSk ellei' biologisk rellkliOll i indtisjriell skiilu
tillverka Ifögst 20 000 }oii ickemeiuller. metnlloxider eller aiidrii ixirgiiiiiska
föreniiigiii' per kulenderår 71550 ll)l IIJ nJ

tzkap33O 24.33-i A Aiiföggniiig för iitt genom kemisk eller biologisk i'eaktion i intlustriell skula
per kiilcnderår (illverkii mer un 20 000 loii enklii cllei' sanmiansiilln
g(klselmedel baserude på rosfor. kvuvc eller kiilium 162975 ll)l IJ Il)I

i2kap34§ 24.34-i B Aiilllggiiiiig för att genom kemlsk eller biologisk renkiion i iiidiistriell skula
pcr kiileiiilerilt iillvcrka Ifögst 20 000 toii enkla eller iiiinminiisiitia
g(klselmeilel buqera«le pä foslor. kvllve eller kiiliiini 71550 IIJ Il)I Il)I

12kap35§ 24.35-i A Allluggllillg fllr iill g61l0nl kelliiJk elier biOl0giSk reilkliOll i iiidiistriell skala
lillverku mer iii I 000 ioii v!x«skymealel eller b!ociiler pei' kuleiiderär 162975 Il)l IJ nJ

j2 kap 36 § 24.36-i B Aiililggnii'ig (6r iill gen0m ken1iiik ellci' biologi;k l'ellkliOll i iiitlusii:iell 'sj:iilii
tillveiku h(Igsl 1. 000 (oii vix(skyddsmedel cl!er biocider per kiileiidcrår 71550 ll)I Il)I tlJ

'12 kap 37 el 24.37 B Aiilllggiiiiig lur ii!Iverkniiig i iiidiistriell skiila av bioickiiiffikii orgnnismer f(Ir
bekimpiiiiigsiiidamål 103350 IlJ I%J

12 kap 38 f3 24.38-i A Aiilllggiiiiig fllr aii geiioni kemisk eller biologisk reaklioii i iiiilrisiriell skiilii
tillvetkii mcr iii l 000 toii likemeilel. ivcn melliiiiprodiikier. per kalenderÄr 103350 Il)I II)l

12 kap 39 El 24.39-i B Anlllggiiiiig föi' utt gell0m kenusk eller biologisk reiikiioii i imliislriell skiilu
tillvei'kii liöpsi I 000 ioii likemeilel. iveii melluiipi'odiikler. pel' knleiiderår 71550 IIJ Il)l

12kap4€Rl 24.40 c Anlllggiiiiig för iiii geiiom endiisi fysikuliskii proccsscr iillvcrkii Illkemedel
(fiirmiiceiiiiiik tillverkiting).
Aiunuliiiiigspliklen gllller iiiie npotek eller sjiiklnis cller «»m verksiimliejen uv
tillsiändsplikiig eiiligi 19 kiip 3 §.

24.40-l c  Mer iii 100 1011 kaleiideiflr. 35775 795

24.40-2 c  Mer iii 10 ioii meii liögsi 100 ion pcr knlentlerår. 27825 795'
24.40-3 c  Mei' iii 500 kg mcii li%sl Il) lon pcr kalendcrår. 13913 795

24.40-l c Högsl soo kg per kuleni!Icrk. 7950 795

12 kap 41 G 24.4l C.

I

Anlllggning rl3r behundling av melliiiiprodukter. Anmillt'iingspliklcit gullcr inie
)m verksanilieteii lii' IIIISIälldS- ellei' itti+lllllttiitgsptihtig enligl nägon av l-40

:ller 42-47 W«- 19875 795 Il)I il)I l
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l2kap42§ 24.42-i A AiillJ;iiiiig för iiii geiiom kemisk eller biologisk reukiion i iiidtisiriell skala
jillverka mer iii l 000 lon spföngllm4en per kaleralerår l0335i ) ri)- ll)' IIJ

12kap43§ 24.43-i B Anlllggiiiiig för nll gellont kemisj ellei' biolojisk I'eilkliOll i indus(i'iell iiknla
iillverkn Iföps} l 000 kon spföiigllnmen per kiilenderår 71551 ) ny II)l l}J

12kap44j 24.44 c Anlli,ggning Mr im genoni keniiska eller biologisku reiiktioner yrkesniiissigt
tillverku organ!ska ellei' oorgiiiiisku imnen, i föi'söks-, pilot- ellei'
Iaboraloriesknla eller iiniian icke iiidiistriell skala. 1590( l 7!X ny q)i nJ

12kap45§ 24.45 B AnlllggniiiB för iill genom endas( fyiiikaliska piucesQer i iiidiistriell' skulu
tillverku

1. giiii- ellei' vlllskefoi'niiga kemiskii prodrikier,
2. Illkemedelssubsmnser genom exmk«!on ur biokigiiiki maier!nl,
3. spi'iliigllnuieii,
4. pyroiekiiiskii iirliklar. eller
5. iimnuinition

Tillsjåntlsplik(cn gllllci' inie
1. lillVel'knillg iiV ntindre Illl 100 1011 per klllelldel'ilr, Onl del i Vel'kSunlllelcll
iiiie iinvllncls eller tillverkiis iiågoii kemisk produkt goni
ii) ciiligt föreski'iftei' soni liar meddeliits iiv Keniikulieinspektionen Ilr
klussiriCellld ellei' iippfylller krilei'iei'nii för illl klii+isificci'as med cie Tiskrraser
som iiigår i faroklussemn aamycket giftiga: aagiftiga: aTr«taiidea:
"ciiiiccrrriimkiillandc': aanut}iigeii': "i'epmduklionsloxisk'a cller "mil3arw%".
ellei'

b) enligj Europiipiirliimen(eis och rMe{s fi}roidniiig (EIO) nr l 272/2108 itv den
16 iJeccmber 2008 om klassificering. mlkkiiing oclt fflrpackning av Ilnmen
ocli bluiidiiiiigur, lliidriiig ocli iippliuviiiide iiv dirckiiven 67/548/EEO ocli
1999/45/EO snmt llndriiig iiv förortlniiig (EG) iir I907/2006 iippfyller
kritcricrnu rör att klnssincerris i fiiroklassci'iiii aaiikiit joxicite} kiitegori I ".
aaiikut I0xiCilel katcgoi'i 2aa, aaiikut IOXiCilel kalegoi'i 3=, a'SpeCifik
Orgun{OXiCllel ensluka exponriitH kalegoi'i l ,aa a'SpeCifik ot'gilnlOXicilel
uppi'epiid expoiiering kiijegoi'i l a: 'rrmnnde på liuden kuiegoi'i I Aaa, aari'iillllltie
på liiitlen kuiegori IB". "frutnntle På liiideii kaiegori ICa: "ciiiicerogeiii}ej
kiiicgori I Aa: aacnnccro(len!iet kiiiegori I F: a'cuncetogeiiitet kiiiegori 2':
'amiiiagenilef i köiisceller kiiiegori IA': aamuiageiiiici i köiisceller kaiegoi'i
IB ," aamtiiiigeiiitei !köllKelleT kalegot'i2a: al'eprOdllkliöllSIOXiClleTkillegOrl
1A=, 'arepi'odiikiioiisioxicitet kmegor! IBa', =reprodukiioiisloxicilel kaiegori
2 ." aTnttigl föl' valleiimillön kiilegoi'i iikiit l l,a "finlig( f'(ll' viitieimiiljöii ku(egori
kroiiitk l =. =fiirligt rl5r viitteimiilJln kiiiegori kroiiiiik 2a: aafiirligt flli'
viiiiciimi5öii kategori kmiiisk 3': aa(iirligt (ör vattcnmi5ön kiitegori kroiiisk 4"
ellev 'Tiirlig} för ozoiiskiklel=,
2. lillvei'kiiing uv flli'g elleT Inck, rini lillvci'kiiiiig-eii {Ippgål' lill IldgSl l 000 1011
rtr kiilinrlrnli'

24.45-l

B

-vcrksiinilieien nvser giis- eller Vlllskeförniigii kemiskii
protlukjcr a 31800 ll)I Il)I

24.45-2 B -verksamhercn avser I!Ikeniedclssiibiiliiiisei' 63600 Il)I nJ
24.45-3 B -vcrkiiunföeien uvsci' sprllngUnuieii :iisöo ny Il)l
24.45.4 B -vcrksanföeten uvscr pyrotekiiiska anikliir 31800 py Il)I
24.45.5 B -verksunföeien iivser iimmiiiiilioii 13913 IXJ I})l

i2kap46§

24.46

l

Cl

I

Anlllggiiing fi5r al} geiiom endast fysikuliskii proceiisei' i iiidusiriell iikala
iillVet'ka nllturfökemedel genom exlrukliOn ur biologisk} miitei'iiil.
mer ull 101011 förg ellei' laCk per kiileiidei'år, om verksanilicleii inle Ili'
tillsjändsplik}ig enlig( =+s h.
nier Un 10 ion reng(liiiigsmedel eller kroppsvårdii-. kosmetik- ellei'
liygieiiprodiikter per kulende'lr. om verksamlieteii iiite llr tillståiiilsplikiig
:nlig} 45 ':r.
iier llii 5(XO jon gusFom!Ha kemiska produkier per knlender3r, rmi
:illvei'kiiingen sker geiiom desiillaiion, ellei' om verksamheteii iir
:illståiidspliktig enligt 19 kap. Anmlllningsplikteii guller inte om vcrksanföeten
Ir iillmlntlsolikiig eiiliiil ig ki)p. 3 4.
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24.46.l

c

 Mer lln 10 ion Thrg eller lack per kiilenderår. eller mci' llii 5
000 IOn gufOrmiga kenniskn prorluklei' per kulenderAi' geiion
destilliitioii. eller iillvei'kiiiiig uv iiiiilra kennskii prixliikler. 2782 5 79 5 {iJ IIJ n)'

24.46-2 c - Nujurlllkemedel gciiom exlrakl!oii iir bioloBiskt miijeriiil. 1987 5 79: 5 IJ liJ IIJ
24.46-3

c
- Mei Iln l 000 1011 nlell Il(IgSl 2 000 loll rengöringsmcdel clli
kroppsvWs-. kosmetik- ellei' liygieiiprodtik}er per kaleiideråi 1351 S 79: ) ll)I Il)l IIJ

24.46-4

c
- Mey !lii 10 ion men li%si I 000 loii reiigl)riiigsmedel eller
kroppiivårdt-. kosmeiik- eller liygieiiprodiikier per knlendei-3i 9541 ) 79: ) Il)I Il)l 1131

24.4601 u Alllllggllillg Br iilt gell0nl eiidnsi fysikul!Sku prOCeSSer i illdllSll'iell skiilii
tillverku liöpst 10 toii Illrp eller luck per kiileiidenlr. 795 l IJ II)l nJ

24.461)2 u Anlllggiiiiig fl)r illl ylenon» endas} fysikiiliskii processcr i mdrisiriell sknlii
tillverka li%st IOl0il reiigöriiigsmedel eller kroppsvårds-, koiimeiik- cller
liypieiipi'odiikter pcr kiilenderär. 795 IIJ (1)i Ijl

24.4603 u Anlllggniiig för nll genom endiis} fysikuliska pl'OccSRCr i IlldllSll'iell Skalll
tillvei'kii m)gsl5 000 toii giisrorniigii keniiska pnxliikier per kiilcndår, oni
tillvei'kiiiiigen.skeigcnomtlestillii}ion. . . . 795 Il)I 1131 Ilp

12kap47§ 24.47 c Anlllggiiing föi' Ull neliOlll elldilSl fysikiiliskii plnCeSSer, i ffirsokS-. pilo}- eller
Iuboi'uiorieskiila cller iiiinaii icke iiidiistriell skalii, yi'kcsnfössigj lillverkii
1. spi'llngllnineii.
2. pyi'otekiiiska artiklar,
3. ammimiiioii,
4. mer Ifö 10 ioii förp, ellcr lack per kiilender!!r,
5. mev !In 10 lon rengöringsmedel eller kmppsvårds-, kosmer!k el!cr
liygieiipmdiikter pei' kiilendenlr, eller
6. iilldrii keniiskii pmaukleT.

15900 795 Il)l ny (ly
24.470! u Aiiliiggniiig 'ä3r ii}I gen0m entliisi fysikaliskii piu-

cesser. i fl}vsöks-. pikit- ellei' li»bomoriesknlii eller
iinniiii icke induslriell skalii. yi'kesmiissigi jillverkii liögsi 10 loii filrg ellcr liick
per kalcimcräi. cller li(Igsi 10 ioii rcngöriiiHsniedel eller ki'oppiivörds-.
kosmeiik ellei' liygieiiprodiikler per kuleiiderår 795 IIJ IIJ Il9

13 kap I § 25.10 B Alllilggllillg rör ull gell(Inl Vlllkllillg tillverkii gllnlnliViiml: Olll pl'lxlllkliOllell
biiseriis pä iiier Ilii2 0l)O !on ovulkad giimniibliiimiiiiig pci' kiilender{Ir.
Tillståndspliklcn g{illei' iiile Onl verksiinilieieii ili' lill!ilålTdSpllkll," ellligl 19
kiip. 3 j;.

25.10-l B

- Mei' Iln 10 000 loii iwiilkiitl giinuiiibliiiiiliiiiig pcr k:»lendey'Åy. 59625 54000
25.lO-2 B - Mei iill 2 000 1011 nlell li%sl lO OIX) 1011 Imllklld

gummibföndning per kaleiiderär. 39750 sr»ooo
13kap;J 25.11 c Asluggning raT iiij genörn viilkiiiiig iillverkii gllmmlVurOr, Onl pi'ixliiklioiien

baseras på mer Ilii l lon ovulknd gunmiiblnndiiiiig pcr knlcna:Icrår.
Anmlilniiigsplikteii gullcr inte om verksnnåeieii Ili' iillsiåiids- eller

onmlllninpsplikjip enlipi l f, e!ler 19 jiiip.. 3 eller 4 §.
25.l]j c

I

 Mcr Iln 500 loii meii lillgsl 2' OIX) ioii oviilkiitl
gumnubliiiidiiiiig per kulenderår. 29813 795 27000 720

25.ll.2 c

I

 Mer ilii 100 ion meii h%sl 51X) !cm oviilkad grinmiibliindning
ser kaleiideråi'. 19875 795 isooo 720

25.11-3 c

I

 Mcr lln 50 ioii men li(}giii 100 loii ovulkad giimn'iibliiiiiliiiiig
»er kaleixlerlr. 11925 795 iosoo 720

25.1)-] c

}
Mer un i ioii meii It(}g4 50 ion ovrilkud giimn'iibliiiidiiiiig pei

iiileiidenlr. 7950 795 7200 720
25.1101 U.

l

'Inlllggning föl' !!{l gellOnl Vlllkllillg tillvei'kii gllmlliiVlll'0r, [)Ill prtxliikliOllell
»iiscras på Ilö)ISI l ron ovulkiiil piimmibluiidiiiiii( per kylenlctrlr. 795 720
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13kap3§ 25.20 B Aiifflggiiiiig för uli geiiom ytlerligiii'e polynicrisiilion lillvetku protluktei' IIV
polyinciaii uiaii iinvlliidiiing uv iolueiidiisocyiiiiiii, om prodiikiionen biiscriis
pä mer un 200 loii plnsu'äviira per kiileiiderär.
polyiire}aii nled miviliidning av }oliieiitliisocyiiiiut. llnl pi'oduktioiien buse+'us
på nier un 20 lon pliis(i'åyiira pci' kalenderår, eller aiiiiaii pliisi, om
prodiikiionen baseras på mer llii 20 toii pliisti'åvara per kulcnderlr.

l f
25.20.l B  OOlytlleLlll! Illiill nllVllndlling I!V kOhlellr.]l!srcyanal. Om

prixluk(ioneii biiseras på mer ilii 200 loii plasiräviii'a pcr
kalentleröi'. 25831 l 2340G

25.20-2 B - Polytiretaii med aiiviliitliiiiig IIV iokieiidiiiiocyanai, om
prixlukiioiien bascrus pä mci' Im 500 loii plasir3vura per
kiilciitlerår. eller aniian plasj Om pi'otlukiionen bascriis på mer
llii 500 loii plumåvara pcv knlenderår. 2981: - :nooo

25.20-3 B - Polyurejnn med aiivlliidiiing uv iokieiiiliisocyaiiiii. Onl
prodiiktioneii basms pä mer Ilii 20 1011 mell liiigiil soo lon
plasii'4vai'a per kalcntlerk. eller annim plasl iim pmilukiioiieii
baseras på mcr Un 20 men liögsl 50(l jon plbs!ynvmw pci'
kalendcrår. 19875

l
isooo

13kap4§ 25.3(l c IE":'.'::":':,:i,ii="""-""o""""o""""""o""'basci'as på iiier Iln l Il)Il plusiråvmu pci' kalciidci*.
. mie llr iillsiåndsplikiig ciilip} 3§.

11925 795 iosoo 720

25.31)Ol u Alllugglllllg rl5( iill 9ellOiil 7!{eV%lTe pölyiileriSllliOll lillvetku pR(Xliikler ilV
pliist. oni prodiikjioiieii baserus på Illl)l!Il l föii plasli'ävaru pel' kalendei'öi'. 795 720

j3 kap 5 @ 25.40 B Aiilllggiiiiig för rlnmlum!ner:ng med plust. 19875 isooo

13kap6§

25.50

c

Anlllggiiing dllr piodiikjioneii buserns på mer iiii i ioii pi:isiråvur:i piir
kiileiideråi' ocl» iiite omfaiinr ytjerligiire polymerisiijioii, för lillvei'kniiig IIV
pl0dllkleR nV pliisl föi'iiiom emlaS{ nlekiilliSk monleriiig elleT nlekiilliiik
bearbeiiiiiig, eller belllggiiing eller kiilaiidreriiig med pliisl. Aimiuföingsplikteii
gllller iiite om verksnmlieten Ilr }illsjåiidsplik(ig eller aimföliiiiigspliklig ciilig(
19 kiip. 3 eller 4 !}.

25.50-j c - Mer illl 200 IOIl piasirå;iii'a per kiileiider(Ir. 15900 795 u400 j2Ö '

25.50.2 c
- Mer un 20 lon nien li(Igsl 21X) Lon p'mslråvmii per kulcmlerår. 7950 795 7200 720

25.50-3 c - Ml!r un i 1011 nlell iiiigsi 20 loll plusiråviiru pcr kiileiiderår. 6360 795  'E'jbo ;no

25.50-4

c

- Mer Illl'2(I I0ii plasiräviirii pel' kalciiaiirår mr beluggiiiiig
eller kiiliindrering metl pliisi. 25838 795 234oo 720

25.50-5

c

- 'vier Iln l o roii men hbgsY:io ioii piiisirÄvai'ai' per hnicnacrar
för belllggning eller kulaiidrering mctl plus}. 15900 795 14400 720

25.50-6

c

- vey un s ron nieiiiiiigsi io 1011 plusirl;iira per haicnaerav
rör belilggiiing eller kaluiidreriiig nied pliisl. 9938 795 r;»ooo 720

25.50-7

c

- Mcr ilii 3 lon mcn liögsl 5 loii pliisiröviirii per kalemlei'ilr lör
belllggning e!!er kalrindrcriiig med pliiiii. 7950 795 7200 720

25.50-8

c

- Mei' uii l ioii nieii li%s! 3 ioii plas!y:'i'rar:i pcr kiileimcrär for
belilggiiing ellCr kiiliiiidreriiig nled plasj. 6360 795 5760 720

25.5001 u

l

j

Aiililggiiiiig dilr pi'ooiikiioiien biisei'iis på litigsi l ioii pliisir3varii pcr
kulen{lerrll' OCI iiije omfallar 'J{!el'ligul'e polymei'isalioii. föi' iillvetkniiig iiv
protluklcr uv pliisl föi'irlom eiidasl mekiiiiisk mometiiig cller mckaiiisk
beurbeföing.

795 720

25.5002 ilj'.
l

l

Anlllggiiiiig dllr produktioneii baseras på liögsl I ioii plasji'ilvurii pei'
<Illendernr OCII II}le Onlf!Inul"l Illgllre pOlpnlel'lSllllOll. fl)l' belllgg!Ilng elll:r
taliiiidreriiig med plasl

795 720

t«bapl'å 26.05-i Bi

{

Anluggiiing för tillveikniiig av g!u8 iiiklusive glasflber me(l smullning iiv nIer
lii 20 ion per dygn e»ier mer lln s ixio ioii per kulciiderår. ii . 461l0i1)I l ))I 17

14kap'24 2'6-.'l0-i B 'fölllmgiiiiig (Ilr smlll(niiig 'nv mineriilet-.-rnklusive '!;!I;erkiiiiig uv miiie;iilitll. -
iietl smilltniiig iiv nIeT iill 20 I(IIl pcr dygl! eller mer llii 5 0oo loii pei'
:ulcn+lcrf!r.

461l0i i)l l I)' l)I

26.I'00I U In{%Bn!ng(15riilIverkningnvvnroravgiasabc7.--' -' 795 i20 -'-"
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14kap3§ 26.20 B Aiilllggiiiiig föi' lillverknirig aV glaS eller glasv!IVOr SOnl omFaliar bllllldllillg uV
gluSråV!u'ar (nlullg)l snfölföing eller syrabehaiidling av gkis, om VerkSflnllielell
iimebllr flll mer iin s (oii ginsråvuror med Tillsitjs uV bty- etter
arscn!kförcn!ngar flkbrukas per kaleiiderår, eller mer iiii 501) toii aiidrii
Blasråsror föi'bnikiis per kiileiideit!r. Tillståndsplikien giillei' iitte om
verksamlielen Ih' lillslåiidspliklig eiiliiit l eller 2 Th.

26.20-] B - Mer llll l O(10 Il)Il glasi'ävut'or nled lillSill!i'uV bly- ellcr
nrsenikThreninyur rikbriikus pcr kaleimerli'. 35775 32400

26.20-2 B - Mer lln 5 ion nieii liögiit l (XO I;)Il 'glasrKvaror med tillsutffi?i
bly- eller arseiiikriii'eningiit förbi'iikiis per kalemlcrk. 19875 isooo

26.2o-3 B - Mer Ilii2 0(Il) lon iindi-a gliisråvuitir (llti sådann med iillsats
av bly- e!ler iii'seiiikfl}reiiiiigai') ffirbnikiis pcr kiileimerår. 35775 32400

26.204 B - Mer uii soo ionmen hllgsl 2 000 1011 iinara'giiisrå*iiror (iiii
sådanu med tillsats uv bly ellcr arsenikför'eningar) förbmkaq
per kaleiiderår. 19875 isooo

14kap4§ 26.30 c Aiilllggn!i:g för iillverkning av Hla;eller glasvaror som onifuunr b!ffindiiiiig av
glusrnvurin' (miliig). snföltning e!ler iiyrubeliaiidliiig uv glas. om vcrksainlicten
iimebllr iiji niei' lln 500 kilogrnm glnsråvwor med fillsiils uv bly- eller
iirscnikföreiiingai' fllrbriikns pei' kulenderÅi', eller Iller Illl 5 lön unatn
glusråvnror förbi'iikiis per kiilentlerår. Aimillliiiiigsplikleii gllller iiite om
verksiinföeieii llr lillsi!iiidspllkiiq enligi 1, 2 cllcr 3 'i. 9938 795 9000 720

26.3001 u Alllile'gllili," för lillverkning aV glas ClleT glasvuroi' som onifatiiir blulldllillg uV
gliisråviiror (mllng), snföltiiing ellei' syrllbel'landling ilV glus, Onl Verk81ån!lle!en
iiinebllr illl li%s} soo kilogrum glnSraVurOl' nle(l lilliiiilS nV bl}- ellei'
iirscnikO)teiiingai' fllrbnlknS per kiileiiderlr, ellei' l'lll,"!il 5 lon illXll'u
iiliiiii'ävaror förbrukas per kalciitlet'år. 795 720

14kap5§
26.40

c
Anmgmiiiiigför lillverkning iiv gl:isfiber. Anmillningsplikföii gllllcr nfö om
verksanföeteii Ilr lillst!liidsplikiig eiilipt l ji. 19875 795 isooo 720

14kapfJ 26.50-i B Anluggiiing för ul} iillQerka keraniisku prodiikier gcnom brlliming, silrskil}
tiikpuiiiior, legel. eldfaSl Slen, knkel iilengtxlS ellei' porslin, nlekl CII prodtiklion
av mcr Iln 75 loii per dygii eller mcr un 18 750 ion pei' kiilenderår. eller
iigiiskiipacitet på mer un fyra kiibikmeter ocli med eii siitsitiiigsdciisiiei på iner
llii 300 kilogi'um pcv kubikmcter. 35775 Il)l tXJ Il)'

14kap7§ 26.51 B hiil'ii'gjiiiiig flir ait genoni brllimiiig lillverku nlel' Iln 50 it+ii keramiskii
protluktei' per kalenderår. om qliisyr med iillsats uv ntiigmelallcr ullVillldS. 35775 moo

26.5101 U AiilllgHiiiiig för Illl ge;om b;lliiiiiiig tillverkii Ifögst '50 ton keriimiska
pyotluk!ei' per kalenilerår. Onl fllasyr nled lillsuls av miipmetiiller anv!Inds. 795 720

'14kap8§ 26.60 c aiilllggiiiiig ii' lillverkniiig IIV mer Ilii Il)l) I0n keritmisk+t pi'oduklei' per
kiilcmleiflr. Aimföliiingsplikjeii gllller illle OIIl verkstrnthelcn Ilr
iillsiåndiiplikiiq enligt b eiier 7 ';. 25838 795 z:i=ioo 720

26.6001 u Anlllggiiing mr iillverkiiing av I:ögst 'l 00 }oii keraiiiiska proM«e; per
kialemlerår. 795 720

14kap9§ 26.70i A Anlllggiiiiig fl)r all
i rl)tenlgll jillverkii nter ilii 500 I0n pl-r d'l',In elle+' nleR Illl 125 000 IOIl' cenEiil
pcr kulciitlei-Ir, cller
i unlliin kl6"n lillvei'kii mei' iln so ioii per dygii eller me( llll 12 50ö toli Cenlenl
per kaleru!Icrnr. 129188 Il)l l}J IIJ

26.7001 u Anlllggiiing för Illl
i roieriigii iillvei'kii li(Igsi 125 000 toii cemeii( per kiileiiderät, ellei'
i aiiiiaii iigii iillverkii Iföqsi 12 500 ioii Cetilelll pel' kulenNcrår. 795 720

j4kaplOJ 26.80 B Anlllggning (Ik iillverkiiiiig iiv cemeiii. Til!ståiiclsplikten gllllei' iiite om
verksumlieten Ur tillsi!Indspliktig enlipi 9 §. 129188 inooo

14kaplJ 26.90-i B Anlllggnin;gfl)r Äillverkiiing i tiHn av mer uii 50 toii kalk piir ilygii eller mer Ilii
12 500 loii kiilk per knlentlernr. 29813. Ily Il)' IJ

14kapl2§ 26.10 c Aiilllggiiii'ig föi' illlverkiiiiig uv mcr Ilii S ton kulk. kriiii cllcr kulkpi'oiliktei' pcr
kulcn«!eik AnniUliiiiigsplikien gllller iiiie iini vei'ksiimlielen ilr lillslöimspliktig
:iiligj 9. 10 eller Il %. 19875 795 45000

2(i.llX)Ol u Anlllggiiiiig flir'iiltverkniiig nv kiilk. ki'!(u cller kiilkpmdiikter för eii
oroiliiktion Dä li{Igsi 5 ton per knlentleali'. 795 720
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14kapl3§ 26.11 c Anlllggniiig föi' ullverkning nv mer un 500 ioii '-" " '
beioiig eller Illllbelong per kuleiiderår, e}ler
vuror iiv beiong. luiibe(oiig eller cemenl per kaleiiilerår. 1192:: i 79: /})I ny IIJ

26.11001 u Anlllggniiig fllr'iillverkniiig av högsf 500 toii  " ' '
beloiig cller luiibeiong pe kiilenderår. eller
varor iiv beioiig. llliibeföng eller cemeiit pcr kuleiiderår. 79: 720

1 4 kap 'l r40 26.12 c Anluggiiing för'iillverkniiig iiv mer llii 500 101; varor av gips pe;'kiileiijei'år.
2583B 795 Il)' IJ 117

26.12001 u Aiiluggiiing för (illverkniiig iiv li{Igs( 500 ton vnror uv zips per kalendei'år. 795 720

14kapl5el 26.130-i B Anlllggiiing'+j; i!!!verkiiing iiv usbcsl 'eller av usbes}basffirude pyodukter.
5565C l(ly Il)l IXJ

14kapl6§ 26.140 B Anföggiiiiig för beliaiidling ellei' onmiiidliiig iiv usbesl.
Tillslåndspliklen glillei' illll! Om veiksiiimietcn Ili' lillSlål{(ISpliklig ellligl 15 j'
eller4kao.l6!i.

5565C sotioo

14kapj7§ 26.151) c Asrul!verk eller o5egrusverk
xom sllllls Ilpp iiiom onii'&le med detuljpluii ellei' onJdesbeslllmmelser. eller
SOm sjlllls iipp Illullför Onu'å(le med (lelill3plall ellei' Omlial(Il:!be)Illlnlnlel+lel' i
mev llii 90 kiileiiderdagar iiiider eii icilvrnånndcrspcriod.

zs.iso-i c - liiom onöde med detuljpliiii cllci' omi'ådesbcstllmmclser. 1987ö 795 ysooo 720

26.150-2

c

- Utiiiiför onsrm!e med deta5plan eller områdcsbest{Invnelser i
mer llii 90 kulenderiliigiii «uuley en iolvmåimderspcriod. 1590( 795 }44oo no

26.15001 u Asfnliverk eller oljcgrusverk som silllls iipp uiaiiför omr&le mc«l detiiljpliiii
eller onu'ådesbesfömmelsei' i liögst 90 kaleiiderdugar under eii
iolvmånudersperiod. 795 720

i'4kap'l8§ 26.160 c Anlllggiiiiig flli' iillverkniiig uv vai'or iiv aslali
9938 795 gooo 720

j4kapj9§ 26.170-i B Anlllggiiiiig för iillverkniiig i iigii av iiiei' uii 50'ton pcr dygn cller mer Iln 12
500 lon niiignesiumoxid per kalenderlr. 27825 IlJ n)I IJ

26.171)Ill
u

Aiiliiggiiiiig I?lr iillverkiiiiig i ugn iiv li%+l 12 500 loii miigiiesiumoxid per
kalenderår. 795 ny I1)I Il)I

14kap'?0§ 26.180 c Aiilllggiiiiig tUr iillverkiiiiig av koiistgjortla miiieriilfiber. Aimfölniiigsplikteii
gUllei' illle Illll verksiimlieleii Ilt' lillSIälXIS- ellet unntillniiigsplikjig enligt ll!Ig0n
aiiimii besilimmelse i dennu förordning 13515 795 I%J (ly IlJ

15kapJ 27.10-i A Anlilggniiig Iliv iill p'rixhicei'ii lllrn cllcr slål ( prim'ar ciicy sekundlii" "
prodiiktioii). metl eller iitiiii uii'iistiiiiig för komiiiiierlig gjimiiiig, om
prodiiklioiieii uv mcr llii 2,5 toii pcr }imme ellcr iner Ilii 21 910 lon pcr
kalcm!Ieyår.

27.lO-il A

 Om protluklioiieii övcrsiigcr l O(X) IIOO toii per k»lcni'lernr. 159000 IIJ li)I IIJ

27.1042 A - Oni pi'odiiktioiicii ISvevs«iger Il)O l)Oll ioii nicii intc l 000
000 ioii per kaleiiilei'år. 99375 Il)I II)l (1)i

27.10-i3 A - oni produktioiieii överslfgev 21 91)l) Illll mcn inlc 100 0110
Ioii per kalenderi'. 59625 ny Il)' IIJ

27.10-i4 A - Aiililggiiiiig metl iiiiliiktioiisiigiiiir ESR-aiiföggiiiiig, om
prixliiktioneii 15vers«iBer 21 900 toii pcr kiileiiderår. 49688 ll)I IIJ IIJ

15kap2§

27.20

,,l

Anluggiiiiig för nll prodiicera jkn eller stål (prinför eller sektiiidllr
prO(IllkliOll), eller behiindla jllrnbiiseriitle nföluller geiiom vut'mvalsning.
TillSlålldiipliklen gllllei' illlti Oln verksiimlieleii ur iillstäiidspliktig enligl l eller
3!1.

27.20-] A Mer un 50 000 !on meii Ifögsi 120 000 ioii per kaleiidei'k 69563 63000

27.20-2  Högsj '50 000 joii per kiilemlcnlr. 59625  5400C]
'i5 kap 3 @ 27.25-i A.Aiilllggiimg rl5r utl bchiincllii jlln»bnsermlc meliiller geiiom viirmvnlsiiiiig nv

mer Iln 20 Il)ll rb!å! pcr timme eller iiier uii 175 200 lon r{Istöl pcr knlciidei'år.

27.25-N Varmvulsiiiiig av mer un 500 000 uiii rÄsiål pet kalemlernr 119250 12)l ny 'l)4
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27.2542 A - ViirnlValSllillg ilV nler ull 175 200 fön mell IlögSl 500 001) 101
rlslål per kaleiiderår.

l

ygso ) ny (1)i IXJ

15kap4§ 27.26i A 'Alllugg"nillg för flll bclian(Ila 1{Irnbaselade melallei' gcnom Itanunarsn'ude, Onl
sliigeiiergiii pci' hiimmare Ilr mer un 50 kilojoule ocli den anvu
vili'meeffekjeii ilr mer Iln 20 megiiwiiit. 79501 )Il)I IIJ nJ

15kap5§ 27.27-i A Aiil{Iggiiiiig f6r ii(j beliniidla jilriibiiserade nieiiillcr genom a}l iiiibringii
skyddtbelllggiiiiigiii' iiv smiilt melall nTed en ininaliiing ilV n!er ull 2 1011 råSlål
pcr iimme eller mei' llii 17 500 toii råstål pei' kiileiiderår.

27.27-rl

A

- Aiibriiigande iiv skytldiibelllggiiiiigiir nV smult metnll med en
iimialiiiiig SOnl övei'sliger 17 500 1011 rlshll pei' kaleiidei'åi' ocl
viirmfötziiikniiig med eii förbi'iikiiiiig iiv iiier liii 10 000 ton
zink 5962: I})' Il)l n)I

27.27-r2

A

 Aiföringiiiide av skyddsbelllggniiigiir av iinföli meiiill med en
iiimaföiiig SOnl övei'sligei' 17 500 joii i'lsull per kiilenaei'ili' ocl'
varmförziiikiiiiig metl cii föi'briikiiing iiv mcr llii l Ol)O loii
meii m)gsl 10 000 loii zink pev kslcmlernr. 4968} IIJ (1)i ny

27.27r3

A

- Åiibriiigaiirlc av iikyilasbclllggiiiiigiir iiv iimlill n'ieiall med eii
iiinmliiiiig SOm övcrs«iger 17 500 l(Ill vöstöl per kiileiiderli' ocli
vai'nåi'ziiilaiing med eii Illrbnikniiig av mcr ilii 100 toii mcii
tiogsi t ooo ion ziiik pel kaleiiderlr. 29813 IIJ IJ IJ

27.27-i4

A

- Anbriiigiiiide uv iikyddsbelilggiiiiigai' iiv snillli meiiill nied eii
iiiniatiiiiig som bvers«!gcr 17 500 ioii råsiål per kiilendenlr ocli
varmförzinkniiig med cii röi brukiiiiig av h%si Il)l) lon ziiik
per kalendcrår. isgoa ny IJ IIJ

27.27-r5  Alllliil allbrillgflll(le aV skyddsbelllggiiingiii' av smllli nlelDll
med eii inmaiiiiiig som rsvers%c*'
17 500 }oii räshll per kiileiuleråi' ocli iiietl iit-slllpp av mer Ilii
10 000 m3 pmcesq- ellcr sk(Iljviiitcii.

59625 1'lJ IIJ nJ

- Aniiiil aiibriiigiintlc iiv skydilsbelllggiiiiigar iiv smiili melall

metl en iiiniiijiiiiig som aversJger

17 500 ioii råstäl per kalentlerår ocli med iii-slllpp av mcr Ifö I
000 m3 nicii lillgst 10 000 m3 proccss- ellcr skll5viitten.

49688 IIJ IJ ny

27.27i6

27.27-i7

A

- Aiiimt iiiibiiiigaiide av skyddsbelllggiiiiigiit iiv snilllt nieiall
nied en inmutiiing iiom {Iverstiger 17 500 ton råsiål per
kalendenlr ocl» med iiislllpp iiv mcr llii Il)0 m3 men Ifögsj l
000 m3 pr«ess- eller sköljvatleii. 29813 ny nJ IIJ

27.27-18

A

- Ällnill anbringande aV skyddsbelllggiiiiieiiiii' av smllli Illeföll
med cn inmatiiing som bvers%cr 17 500 loii råsiål pcr
kiileiidenlr ocli nsed tiislupp av h%si 100 ni3 proccss- cllcr
skQviil}en. 15900 Il)} IIJ IJ

15kaptJ 27.31 A Alllilggllillg för ull be6aildla lllrnbuserade melullcr gellOm kallvals:ung uV mer
llii 100 000 loii s(ål per kiilendei'år. 39750 .ibooo

15kap7§ 27.32 B AiilllHgiimH för iilj beliiiiidla jUi'nbasernde metiillei' genom kiillviilsiiiiig av
Iillpst 100 000 ion stål per kulendenlr.

27.32-l B - Mer ull 20 000 I0n men li({gsi 100 000 Il)Il per kiilcimerlr. 4573 =ii<oo

27.322 B  lillgsi 20 000 loii per kalciider!Ir. 29813 2 vooo

I5kap8§ 27.41)-i B Alllilggllillg rar iill g,iufö'jllrn eller iitål. Onl pl'O(Illkli(lllllr nler Illl 20 1011 per
:lygii ellei' mcr llii 5 000 ion per kalenderåi'. li)I IIJ Il)l

27.41)-N

B

 Mcr lln I(l 0011 loii jllrii cllcr si!Il per kiilciitlcrlr dur roym-
iller gjritsand anvlliids. 39750 Il)I 'l)l l Il)l

27.40-i2

B

 Mer liii 5 000 }oii meii lillgsj Il) (1110 joii jllrii eller släl pcy
<iilemlerli' rlllr rom»- eller gjiitsiiiid iiivvllntls. 35775 Il)l IIJ l})l

27.40-r3
B

 Mer un Il) 000 loii jllrii cl!er s«ål pcr kuleni!lei'ar dUi' intc
Lorm- elley gjujsaiid anvlinils. 25838 Il)I l})} Il)I
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27.4044

B

- Mer Iln 5 000 ioii meii Mgsi Ill l)00 Il]ll jllrii eller siål pcr
kalenderåt' dur lllle fölnl- ellei' gllllSull(I illmlll(Ili. 1590 ) ny B)i IIJ

i5 kap 9 el 27.50 B Aiiluggniiig för flll glklln Jlm. s(ål. uluminitim. Zlllk ellei' nmgiiesiiim, om
produkiionen Ilr mer lin soo lon per kiileimerår.
Tillsiflntlsplikieii gullcr inie om verksunilieteii lli' iillsiändsplikiig eiiligi 8 ellei
14 !}.

27.50-] B - 1. mer llii iooo 1011 nlell IfögSl51]OO 1011 JUl'll Cller stäl pei'
kiilenderår. cller 2583i l 2340G

27.50.2 B  1. mer ilii 51)0 1011 ntcn liögsj I O00 ion jnrii ellcr siål'per
kiileiiderår. eller

2. nlel un 500 1011 nlell Il%St l O(X) 1011 illllnlillllllll. 21nk ellcr
miigiicsitim per kiileiidei'år. 1987: 18000

27.50-3 B - l . mer Iln l(k)(l ioii meii li%si 500ö joii jllrii ellcr siål per
kiilentlerår. cllcr

2. mer lln l 000 joii mei'i li%s! 5 000 loii aliiminiimi. zmk
eller magnesium per kaleimerär. 1590( uioo

27.5L).4 B - i. mcr iiii siXi ioii mcii liiigsi I l)l)o ion jiiiii eller mll per
kulciiderår. eller

2. nier ilii soo ioii nlell liögsl I l)IX) ioii aliimiiiiuni. ziiik cller
nmgiiesium per kaleiideiåi'. 11925 iosoo

'15kapl0§ 27.61) c Anlllggiiiiig rar iitt gjiita jlli'n. stål. iikimiiiiiim. ziiik ellei' muiiieiiiimi, om
prodiikiioneii uv mer lln 10 ioii per kuleiulenlr. Aiinföliiiiigsplikieii gllller iiiie
om verksiinilieten ur. iillståndspliktig eiiligt 8. 9 eller 14 ',. 6360 795 5760 720

27.6001 U Anluggiiiiig för iitt gjuta jkn. stäl. nluminium. ziiik eller magiiesium, om
prodtiktioiien Ilr liögiit 10 ton per knleiidei'år. 795 720

j5kap'll§ 27:10-i A Aiilllggniiig för iil( av malm. koncen+rui eller sekimdllri inmu«eria! protluccra
mei' Ilii 1000 toii icke-jllriimeiiill per kiileiulerår. om pi'odiiktioiien skcr geiiom
meialliirgiskii. kemiiikii eller elekirolyjiska pi'ocesser. Tilliiiåiidsplikiei'i gllllei'
ime gju}erier.

27.7041 A - Av nmlm erier koiiccnii'iii pro«iuccra mer Iln {lo 00ö Il)Il icke-
jllnmiejall per knlcrulcrny. 119250 B)i ll'l il)I

27.70r2 A - Av miilm ellcr koiiåemiui prodricera mer Ilii 20 l)00 loii meii
Ifögsl so 000 föll icke-31li'iime(all pci' kulcntlei-:ir. 69563 nJ nJ ll)I

27.7043 A - Av niulm eller koiiceniriii pi'ixluccra mci' lin 3 000 iiin mcii
IlögSl 20 000 1011 icke-jilriimcliill per killel!deråT. 35775 nJ Il)I n)'

27.71)-i4 A - hv niiilm cl!cr koiiceiiiiiii pmdiicerii iiier !lii l 001) ioii meii
Iiögsj 3000 (oii ickc-jilrimietnll per kiileiiderår. 29813 ny IJ ri)i

27.7045 A - Av iiekiind.!rt råiiiatcrial (skrol nl.lll.) pmdiicei'ii nier ån 80
000 ioii ickc-jllnmieiiill pcr kslendek. 99375 IXJ IlJ II)l

27.71Li6 A

- Av sekiiiidllrt rAma«crial (skrot m.m.) pi'oilucei'a mer llii 20
000 I0it nlell liögsl so ooo Illll ickellllnmeliill per killelldel'ual'. 49688 IilJ IIJ ll)'

27.70-r7 A

- Av sekundllrl i'åmiileriiil (skrol m.m.) protli»cero mcr ilii 3
000 toii nten IlögSl 20 001) ioii ickelllinmeittll per kulGlXleiäl'. 35775 Ii)l 11'/

27.704 A  AV sekiindllit r:imaleiiiil (sbOl nLm.) prodiiceru nIer ull l
:)00 lon nlell liögst 3 000 ion ickejllrimiciiill per kaleiidcrii'. 29813 Il)' IIJ

i5kap'lå§ 27.80i B Aiilllggniiig föi' afl uv malm. koncenti'ai cller sekiiiidurl rflmaierial prodiicei'ii
llögsl I 000 lon icke-Jlriimetnll per kulel'ae!'nr, onl produktioiien Sker geiiom
iieialltirgiskn. kcmiskii eller elekli'olytiska processer.
rillsl!Indsplikleii qllller in(e gju}erier. 25838 Il)l 'j)I l

l5kapl:J 27.100-i A l gjiiteri ellcr iinnan anlllggiiiiig snfölfö cller legem ickc-jllr:inieliillcr. oavse!i
»m mctallei'nn ur åförvinningspi'odukier ellcr inte. om prodiiktioii av bly eller
tndmiiim Ilv mcr Ini4 ioii per dygn eller mer Ilii 1000 ioii per kiileiiderär.

27.100-rl Mer uii 50 000 ton bly eller kutlmnim pet kuk:nacrk. 129188 'I)I 'IJ l
27.100-r2 Mer llii 10 000 ton mcn li%st 50 l)00 1011 bly c!ler kadmiiim

»e kulcni}ernr. 95400 'I)' ?)' l
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27.100-r3 A - Mer lln l l)00 ioii mcii liögst ll) 001) toii bly cller kadmiiini
per kiileiiderår. 6956: l /I)' ny ll'l

27.llX)Ol u l gjiilei'i eller unniiii iiiiluggniiig smlllla e!ler Icgcrii icke-jlli'nn'ietaller. onvsett
om melalleriiii Ilr åierviimiiigspmdiikjer ellei' iiite, om prodiiktioii av bly cller
kiitlmiiini IT högst I 000 toii (»er kaleiiderär. 79j 720

15kapl4§ 27.lOli B I gjiiieri eller unllan nnlllggnlllg smllltii eller legeru icke-31li'iimeliiller. oiivsett
om meliillei'nii ur återvinniiigsprOdukfer eller inte, om produklion ilr mer llll 2(
ioii oer dygn eller mer äii 5 000 ioii per kiileiideräi:

)

27.101-rl B - Mer Iln 20 000 joii mctallei' per kiileiidei'år. 85463  IIJ ll)l IJ

27.101-i2 B

- Mcr iiit 5000 lon meii Ifögsl 20 000 inelaller per kalendcrår. 75525 n)I IlJ l!J

l5kapl5'§ 27.111) B Anläggning för aR snföllu ellei' leger[l icke-l1li'nmeliillei'. a!!V.e{l Onl ntelilllei'na
Ilr åierviiiiiingsproduktei' eller iiije. Tilliijåiidsplik}eii guller iiite om
vcrksamheien llr jillsrändspliktig enligt 13 eller 14 !} ellei' entlasi avser
giiiterier.

27.lH)-l B - Mei Illl I 000 1011 nlell li%s( 5 IXX) tttn iCkejllillmelilll eller
äterviiiiiiiigsprodiikter. 35775 sz=ioo

27.]j0-2 B

- li%sl l 000 lon icke4urimielall eller ätei'vinningsprotlukier. 25831 23400

15kapi6§ 27.12 B Anlllggiiiiig fllr all ?i'kesmllssi! smillla eller Tll(F!IIe{tl icke41lriunctiill ur Ilnnllll
råvarii ocli gciioni uiidrii priccsser Iln dc SOnl IlllgeS ill-15 !'!;.
Tillståiidsplikten gllllcr inie gjiiierier.

27.121)-l B - Mer lln 80 000 {on per kalenderör. 119250 iosooo

27.120-2 B - Mer llii 20 000 toii men lil}giii go ooo 1011 per kaleniletL. 8546: amoo

27.120-3 B - Mer iin :i ooo loii mell fögsl '2o o00 Il)II per kiileiiderär. 451 13 ' <uoo
27.120-4 B - li(}gst 3 000 1011 pei' kaleiidcräi'. 25838 '»:inoo

15kapl7§ 27.130 B Anlllggiiiiig för im gjtiia aiidrii mcialler llii jllrn. stäl. ziiik. aliiminiiii'ii ocli
miigiiesiiim. om prodiiktionen ur mer ilii 50 loii per kulendei'år.
Tillsifliidsplikien guller ime om verkiianilieten ur iillstånclspliktig eiiligt 13
eller 14 !1.

27.130-l B - Mer llii 20 000 joii per kuleiiderår. 89438 siooo

27.l302 B - Mer iiii io ooo loii nlell liögsi 20 000 ioii per kuleiidei'åi'. 49688 =isooo

27.l30-3 B - Mer Ilii 3 000 loii mcii li%si Il) 000 tiiii per kalcn«levår. 35775 moo

z';r.iy»XÅ B - Mev ilii l 000 Il)Il meii lii)gsl 3 001) IOn peR kiilenderåt. ' -25838 2340(j
27.]3L)-5 B - Mer iiii 200 IOn men liögsl l l)00 loll pcr kiileiideråi'. 19875 isooo

27.130-6 B - Mer lln 50 loii meii li%tt 200 ioii pev kaleiiderär. 15900 14400

j5kapj8§ 21.14 c Aiililggiiiiig fö( iitt B)u!n iindrii meliiller ilit 3urn. slill. zmk. alunniniiun t»clt
niiigneiiiiim. oni prodiiktföiien llr mei' Ifö l toii pei' kiilendei'äi'.
Annföliiingsplikieii gliller illle Om verksumlieleii !li' lillllfllmSpliklig ellligl 13,
14 eller 17 ':. 7950 795 Il)I liJ

27.14001 u »iliiggiiiiig 'för iilt glura anara mc«u!ier iln Jlrn. slfll. ziiik. alruniiiiiun oclt
miigiiesiimi. om prodiiklioneii lir li(ipm l toii per kalenaernr. 795 720

16kapj§ 28.10-i B Aiilllggiiiiig fllrl:cm!sM'eller elekirolytisk ylbeliiiiidling nv meliill cllcr plus!.
om beliiiinlliiiqsbiideii har en siimmimliigd volyni av mer Ilii 30 kiibiknie}er.

39750 nJ li)I
28.lOil B - Verksamlieieii Her uppliuv iill Iller ilii Il) oOO kiibikmcter

uvloppiiviitteii pet kaleiirlcr!r.
hl.l042 B

- Verksaniliejeii Ber uppliov lill mcr liii I 000 kiibikmeter nicii
li%iil io ooo kubikmeler iivloppsviilteii pcr kulciiilenlr. 25838 I%J ny

15900 II)I Il'Jl

28.]0r3 B  Verksamlicteii ger iippliov iill mer Ilii 100 kubikmiiter men
liögsj l (X)0 kubikme(ei' uvkippiiviittcn per knlcrulernr.

28.j0-:4 B - Verkiii+nföe}eii Biii' rippliov iill Ilölllll IIX) kubikmeter
uvloppsvuucn pei' kalcmlerår. 15900 nJ (1)i
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16kap:J 28.20 B Anlilggiiiiig fllr keniisk eller elekimlylisk yibeliiindting av ni'eliill ellei' plasl
om beliiiiid!ingsbadeii har en sanmiimlagd volym uv mer Iln l kubikmejer mei
högsi 30 ktibikmejer. ocli verksamliejeii gei' upphov till mer uii 10 kiibikmeie
iivloppiivaiien per kiilendenir. Tillståndsplikten gllller inie betiiiiig med
belpasla .

-:'8.20i B - Verksiimlieteii ger iippliov till mer Iln Il) 000 kiibikmetei'
avloppsvu!!en pcr kiileiiilcrli'. 39751 ) sbooc

28.20-2 B

- Verksanföcjen ger iipphov 1:11 mcr un l l)00 ktibikmeter mei
Iiögsl io ooo kiibikmeier iivloppsvatteii per kiileiiderår. 25831 23400

28.203 B - Verktiimlielcii Her iipphov iill mcr lln IOll kiibikmeter meii
Ii(igiii 1000 kiibiknieier avloppsviitteii per kulciiilcrär. 1590( l 14400

28.20-4 B  Veyksiimhclcn ger iippliov iill tlleliill IO kubikmeter men
Iiögst 100 kiibikmeier avloppsvulleii per kiilciiilcnlr. 1590[ l i<tioo

16kap:J 28.25 c Anluggiiiiig fl}r keniisk cller eleklrolylisk ytbcliunrlliiig iiv merall eller plasi.
Anmllliiiiigsplikien gllller inle beliiing med belpiisln ellei' Onl vei'ksiimlielen ili'
iills(åiidsp+ikjip enlipi l e!ler 2 §.

 2:'i.'25-] c -om verksamlielcii gcr iippliov iill nlel' Un l kubikinctei'
nvloppsm!en pcr kulenderår. 795C 795 IIJ Il)I }i)l

28.25-2 c -om verksanföeieii ger iippliov iill Ifögsi l kiibikmeier
av!oppsvnnen pei' kaleiidei'li. 4770 795 rlJ IIJ ll)l

i8kap4§ 28.30 B Aiilllggiiiiig för bel{Iggiiiiig med metiill pÅ annut sllti liii genom kemisk eller
elektrolytisk ytbcliiiiidling. om verksiimlieieii ger iippliov till mei' liii 10
kiibikmeiei iivloppsviiiieii pel' kalendcrår. eller
väiittimling IIV iiniiun meiiill ilii iilumiiiiiim eller siål. on» verksaimicleii ger
uppliov till mer lln
10 kubiknlellY nvloppsvitllen per kulelldel'öl'. Tillshlndsplikteii gllller ime
belJiiiiniiig med metall som sker med viiktiiimmetotl.

28.30] B - Mer un 10 000 kiibikmeler iivlopp+ivalleii per kiileiiderår. 39750 ybooo

zs.go-z B - Mei' im l Ool) kiibikmeler nlell iiiigsi i O O(X) kiibikmeicr
avloppsvm«en per kiileiiilerör. 25838 'a<oo

28.3L).3 B - Mer llii 100 kribikmclcr nl(:Il li%sl l 000 kiibikmeter
avl@ppsvuu6ii per kiileiider:Ir. 19875 isooo

28.30-4 B - Mer Iln 10 kiibikmeter meii liögsl I 00 kiibikmeför
avloppsviiiicn pcy kiileiiderk. 15900 iw<oo

16kap5§ 28.40 c Anlllggiiing för iinii:iii belllggning med metall llii Benom kemisk el'lcrelcktrolytiiik ytbeliandliiig. Orll verk+iiinföeteii ger tipphov iill mer Ifö lkiibikmcler avloppsviiflen per kuleiiderår. Aiimlllniiigsplikteii gllller ime

belllHgniiig med meliill som sker med viikriitnimejod eller oni verksamlieten llr
iillst!Indspliktig cnligt 4§.

7950 795 7200 720

28.4001

u

Anlllggiiing r6r belllggniiig' nied'Wieföll på unnu} sllti Ilii geiiom kcmisk el!er
elekirolyiiik ytbeliandling. Oiil vei'ksiimlieleii ger llppllOV iill IlögSl l
kiibikmeier iivloppsvniieii per kulendcvk. eller våtirrimliiig av iiimiiii meiall uii
ulumiiiium eller slål, Om verksan'föeteii ger upphov lill hiigsi to kiibikmeler
avkqpsvuuen per kalendcr3r. 795 720

16 kap 8 § 28.50 B Anföggiiiiig fflr iermisk ytbelmndliiig i roym uv viirnidoppiiiiig cllcr lei'misk
spruliiiiig metl en melallförbriikiiiiig iiv mer un 2 toii piir kiilcntlenlr.
Tilliitåiidsplikteii gllller ime om verksanilieteii llr tillståiiil+ipliktig emigi 15
kap.3§.  

zs.so-i B  Meföllmrbnikiiing uV nter {In io l)Ol) I0n per kaieiiderÅr iiiaii
uppsiuiiliiig ocli filier. 39750

28.S0.2 B ' Melullfllrbriikniiig iiv mer Ilii I 00(l ton'm6iili(igst10 (i(10
:oii pev kaleiiderår iiföii iippsumliiig l)Cll fillei. 25838

28.50-3 B - Mei;iilrii;'biiikiiiiig ;JV nict iliijOO Illll nieii li(Igst I Ol)0 1011
ier kalerulcvör iitaii iippsiimliiig ix:li filtcr. 15900

28.50-4 B  Meinllfötbi'itkniiig av mcr un 2 jon Illl!Il Mgsj IOO loii pev
cilenderk uiiiii tippsamliiig ocli filler. 9938

28.505 '-'B T4ciiill(lii'brukniiig itv n!er jlnj'ö lilXi'iOll 'perk!!k:nkleirir me(I
.ippsamliiig ocli jilter. 25838
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28.50-6 B - Meliillföi'biiikiiiiig iiv niei' illl I Ol)l) 1011 nlell Illle'Sl l l) OIX)
toii per kaleiiderlr med iippsiimliiig ocli filter. 1590() 144(M

28.50.7 B ' Meiiillförbnikiifög ill' mer Ilii 1110 ioii men högsi l 000 ton
per kiilentleri' iiieil iippsamliiig ocli filtcr. 993El 900(

28.50-8 B ' Melullförbrukiiing av mei' ilit 2 t0n lllell h{igsl l l)O lon pcr
kalciidetk mcd iippsiimliiig ocli m!cv. 795C) 72oc

- 'I-8-kap 7 e) -2n:'i'i" C BlllÅ!rn n!er Illl 500 kvadi'iiimeier ylil. Annfötttingspiikien-;ulle; i:lle Onl
verksunilicieii ur aiimlllniiigsplikiig eiiligt 10 §. 636€l 795 5760 720

28.7101 u Blusli'u högsj soo kviidratmeter yta. 795 720

16kap8§ 28.80 B Aiilllggiiiiig för iill nicd kenliSkil ellei' lel'llliSkll meloaei' yrkesntllssigt ffl bort
Iiick eller förg från mer uii 50 ioii mejiillgods per kulendenli' Tillståndsplikten
gllllcr ime om verksamlieteii ur }illshiitdspliktig enligi 19 kap. 2 eller 3 !'.

25831 23400

16kap9§ 28.90 c 'Aiilllggniiig för iil} med kemiska eller iermisku'mctoder yrkesmlls;igt ia bort
liick ellei' föyg Anmilföiiigiiplik}en gllller inie om verksamheten Ilv
tillståndspliktig enlig( 8 :% etter 19 kiip. 2 euei' :i ';. isgoo 795 14400 720

18kaplO§ 28.9i c Anlllggitingfö; ' " 
vaitenbnserad avfei}iiing som ger tipphov till mcr llii 10 kiibikmeter
avl0ppsvallen pl-r knlendenli', OIIl verksamlieleit iiile ilr ell fordoiistvlll( ellei'
tillslflndiipliktig enligj 19 kap. 2. 3. 4 eller 6 8,.
beiiimH med me Iln 50 kilognim beipiistii per kiileiidei'åi'. om verksimilicteii
gcr iipphov till iivloppsvaueii.
blllsiriiig uv mer Ilii 500 kvadmnxeler ym per kiileiulerAr.
vållriimliiig uv mer un I ioii meliillcr pcr kalemlerk ellci' Ifördiiiiig av mer uii
I loii Bods per kiilenderår.
iermisk yibeliiiiidling med cn meliillfl}rbiitkiiiiig ilV mcr Ilii 50 kilogi'iim men
m}gsj 2 lon per kiilendenli', eller
meliillbelllggiiing med viikriiimmeiorl med eii metiillrörbrukiiiiig av mer Iln 500
kiliiiiriim nci' kiileiiderilr.

28.95-l c - Aiilllggiiiiui för protliikiioii :lOlll iimriittiis iiv mer Ilii ivn
piinkier ovan. 11130 795 IIJ II)' IlJ

28.95-2 c - Aiilllggitiitg fiir pr«»r.l{Ik!win som omliil(ils iiv h{Igtl Ivii
piiiikler ovan. 7950 795 Ij)l p)i liJ

28.9501 u Aii Illggniiig. som ontfiilfös nv n%on eller nåy'a iiv'följiinde punklei'. f(Ir
viiiienbnseriid iivfejliiing som Ber iippliov till li%st 10 kiibikmctei'
avloppsvuuen per kiileiiderär, om verksunföeten ime ur fordonstvlm cller
iillsulndsplikiig eiiligi nlgoii av beski'iviiiiigania i 39. 10-39.50.
beföiiig med li(Igsj 51) kilogram belpilslii per killellderrir. Onl vei'ksiimheleii ger
iippliov lill avloppsva!!en.
bl(Islriiig uv Ifögsi 500 kvudr»!meler yla per kalentleitli'.
Yllll'llmlillg uV Ill)gSl l 1011 meliillei' peV kalendet'fir ellei' Ilill'dllillg IIV It%sl I
ioii Hods pcr kaleiidealr.
teiiiiisk ytbeliiiiitlling nied en meiallfiirbrtikiiiiig av liögiit 50 kilogriim pei'
kiileiitlerflt, ellci'
nieiiillbelllggiiiiig med viikuiiiiinielod, I+nl metiillrörbi'iikiiiiigeii iippgär iill
li(iiiii( 51111 kiloiiriini iicr kiileimei'ilr. 795 Il)l IlJ n)l

r7kaplg 31.111 A AnlilHgiiiiig'för fflt- !illvei'ku' biille+ier ellcr iickiimiiliitorer som iiinelulller
kiitlmiiim, bly eller kvicksilver. 119250 iosooo

i7kap2@ 31.20 B Aiilllggniiig Rlr Illl t'illverka biilterier ellet iickiiimiliijoi'er som ime innelulllcr
kiiilniimii. bly ellei' kvicksi!ver. 55650 sosoo

'17kap3§ 31.30 c Anl!Iggiiiiig föi' iijt tillverkii ellet rcöNrcv:i 13iisklillor SOm iiiiieliiailler
kvicksilvcr. 9938 795 9000 720

17 kap 4 % 31.40-i A klll%p!Ing föl' ull lillverka yan!elek!rOklel' gellOnl bl'llnllilig ellei'
qriimisermg. 139125 i'IJ lIl)l IIJ

I7kap5§ 31.50 Aiilliggiiing för all INlverka kol- ellcr Hvnfi{elekri'oaer. TillstÅiiilsplikten gllller
in!c Olll vcyksamhercn ur (illslåndspliklig enliq( 4 %. 139125 126000

17kap6§ 'il.60 c Aiilllggning Br iit( lillverka elekir!sk Iråd eller elekirisk kubel. 15900 795 iuoo 720

18kapl§ 34.10 c Inlllggiiing f(Ir }illverkiiing av fler Iln 100 foi'donsmoiorcr pcr knlcnderår. 15900 795 i=izoo 720
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34.1001 u AiilllBiiiiig flli' lillverkniiig iiV li%sj ioo fordonsmotoi'er per kiilentlei'3r. 795 ) 720

18 kap 2 § 34.21) c Provblliik fllr motorer. }iirbiner eller rcuklorer. 795i ) 795 ajno« ' 720

'18kap3§ 34.3Ö ' B Anlllggiiiiig mr tillverkiiing ocli sanmiiiiisllttiiiiig per kiileiiilenlr uV flet' Im 25
000 moiorfordoii med en iotulvikt pel' fordon iiom iippgär till h(Igst 3,5 ioii,
eller fler uii 1000 motorfordoii mcd cn totalvikt per roi'don som uppg!Ir till
mer Ilii 3.5 loii.

34.30-l B - Flet Ilii 200 000 moloifomoii metl cn loliilviki per fortlon

som uppgår till li(Igst 3.5 loii. 139125 izbooc

34.302 B - Fler Ilii IIX) 000 nioiorroi'doii meii liOgst 200 [11)l)
moiorfordoii med eii ioiiilviki per fomoii som iippgär till
Ii(Igsj 3.5 !on. 99375 goooo

34.30-3 B

- Fler {ill 50 000 nlCllOrfOl'dOll nlN:ll hligsl 101) 000 motorfoi'doi'
nlea ell ioialviki pei' fOl'(1011 SOlli iippg!Ir iill hl}gs} :i.s 1011. 79500 72000

34.30-4 B
- Fler ilii 25 000 mo«orrorr:lon meii liögst 50 000 mo«orfortlon
metl eii ioiiilviki pct rt»vrhn som iippgår till liögst 3.5 ioii. 39750 ybooo

34.30-5 B - Flel' Illl 20 000 nioiorfonlön' m6d en IOliilVlkl per fordon SOnl
iippgår iill mer uii 3.5 ioii. 99375 goooo

34.30-6 B - Flev Iln 5 000 molorfordoii iiien li(igsi 20 000 mo!oyfoydon
mea en IOlalVikl pei' toraon som uppgår lill mer liii 3.5 1011. 59625 snooo

34.30-7 B - Fler un I 000 mnk«»rlovdon men h%si 5 000 mcaoi'fordon
med en ioialvikt per fortlon som iippgär iill mer Ilii 3.5 1011. 29813 27000

18kap4§ 34.40 c AiilllggiiiiiH för iillverkiiiiig och s;mmiiiisiiiiiiiiig per kalerulerår uv jjer' !I;I 'l 00
motorfoi'don med en ioialvikl per fordon som tippgår iill liögst 3,5 toii, eller
ne llii 10 moiorrordoii med en toliilvikt pcr fordon som uppBnr iill mer llit 3,5
1011. AnlllulllingSpliklen gulter illle Olll Verksanlhelell IIR lill{lålldSpliklig ellligl
:J.

25838 795 23400 720

34.4001 u Anlllggning ffir (illverkiiing ocli siimniiinsiliiiiing per kiileiidei'år av
i. liögsj 100 moiorroraon med ell totnlviki pcr rordoii SOnl uppgår tiit hllgsi
3,5 ioii, eller

2. Ifögsi 10 motorrordon med en lolulviki pei' ror-don som iippgår till mer llii
15 {on.

795 720

i8kap5el
34.50

c
Aiilllggiiiiig föi' iillverkning iiv jllrnvugsiilriislnmg, tillvetkniiig av flygplan,
eller repiiration iiv flygplan. 25838 795 23400 720

18kap7§ 34.71) B Aiililggiiing dlli' (lal förekomnter IlXlskinell meföllbearbeföing OCI dllr IOlill
iimkvolym föi iikllrvlltxkor. processol3or ocli liyilriiitloljor i
meiiillbeiii'bcmingsmuskiiiei'nii lli' siöi're llii 20 kllbiknlelel'. Onl verksanföelcii
illle ill' lillslöntlspliklig enligj 3 eller 6!;. Mekl Tojiil laiikvolynt uVSCS Shlll
VOI}nlell I ell fllSI Cellll'tlll S'JS!Cnl flir VlilSk(T SOnl vOl}men i lösii bemlllate
SOnl iil' koppliide aiiiingcii iiil melallbearbetiiingsmitskin ellei' lill öppniidc
bemllliite +iOnl imvunas t«sr påfylliiiiig ilV mctiillbeiiibeiiiingsmaskiii.

34.70-l

ti

- Toiiil iaiikvolym röi' iiklirvliiskrir. proccssol)or acli
hydruuloror i niclallbciirbcliiiiigsmiiskinernullr sU3rre un 75
kribikmcler. 59625 s<ooo

34.70-2 -'B :TriiiiliåiiF';iityiii?öi'<laiiirskor.proceiiffiii5oriicli '
liydn'auloljor i meiiillbearbeiiiingsmiiskiiierniiilr s«k!yre !In 20
kiibikmelet nien Ifö,gsl 75 kiibiknielet. 49688 wsooo

I 8 kap 8 § 34.80 c Anlilgeiining dllr (lel fl)rekoniincr nluSkinell meliillbeiii'betiiiiig I)Cll klllV Il)lill
iankvolym f(ii skllrvu«skcr. processoljov ocli liyNriiulolj«»r i
meiiillbeai'beiniiigsmiiskiiiei'iin Ill' sUjrre llll l kiibiknicler, Onl verksiimlieföii
iiiie Ilr Iillsifiiiils- eller uiimllliiiiigspliktig ciiligt l . 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 9 cllcv 10!i.
Me(I IOlill iuiikvoliim iivses del S:lmn!1l SOn! i 7 % l}l{drll Sl}Ckel.

34:80-l '- 6 '  'rorat liiiikvolym ffir skThi'vfiis)or." pröccsso»Hoy och
:!yarmllOliOT i metullbiiatbeiiiiiigsniiiskiiici'itii ur N!k!rrc iill l O
«ribikmeter meii liögsi 20 kubikmeter. 15900 795 14400 720
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34.80-2 c  arojiil laiikvolym Rk Sklll'VillSkOi. pl'OCessoljOi OCI
ll}dl'alllOllOr l nielallbeat'beliiingsmttskinci'nu ii( SlbVre Illl 5
ktibikmcler nieii li{Igtt Il) kiibikmeler. 1192: i 795 ) 1080( ' no

34.80-3 c - Toliil iuiikvolymr(It skUi'vlllskor. pmcessol3or OCII
Il)'IllllulOllOT i meiallbearbeiiiingiimiiskiiici'iiii Ili' sjöi're illl I
kiibikmeter meii Ifögsi 5 kiibikmeicr. 3181 l 795 7201 720

34.)Il)Ol u Anlllggiiing 'diir del mrekOnmiei' muskiiiell meliillbeai'beFiiing ocli dlli' total
iankvolym ffir iikllrv!llqkor. pmccssoljor ocli hydruuloljor i
meliillbeiirbeiiiiiigsmaskiiierim llr li%sF l kubikmeter. Mcd iotal lankvolym
avseii tlei sunmvi som i 7 § andru stycket. 795 720

1 8 kap 9 § 35.10 A Byggande uV eii plitllforni'som IIT IIV!ledd Illl l)IIVIIII(liiN Vid IllVllTnili'g ilV OJII
cller giis iiioni hiivsonirådeii, om verksnnföeten iiue pri)vas eiiligt Il knp.
milRlbalken. 139125 izbooo

35.100l U jlullfOl'nl nir verksliid På vallnel nlli' fi'ågu Ilr Onl forlbggiiiiig nUi'it kuSlell för
monieriiig. iiinisiniiig. ombyggiiad. repai'atioii. imdcrliåu eller likiiiiiiilc
åigilrd. 795 720

18kapl0§ 35.20 c SkeppSV!u'V.
795€ 79: 7200 720

'19kap2§ 39.10-i B Aiilllggiiing för alt nppre!era, h'ycka. beslryka'. avfe}ffl,
viiiienskyddsimpregnera. Iimnm, måla. rcnpyl5ra, impregiierii cllei' pä aniiiii siiu
yibehiiiidla nmteriiil, ffiremål eller proiluktci'. om föi'brukiiingeii uv orgaiiisku
lösiiiiigiiiiiedel Ilr mey
ilii 150 kilogram gcr iinime eller mer Ilii 200 toii per kiilenderår. 75525 Il)' Il)' IIJ

l'Cl kap 3 § 'i9.ln-' B A:ili!gg;iiig «I!k del perkuleni'ernr rårbn;km;"-
mer {lii 5 ioii Imlogeneriitle orgiiiiiskii lösiiingsmedcl.
mci' iiii lotiill 25 lon orgiiiiiskii lösiiingsmedel.
mcy !lii 50 ion orgaiiiska Illsiiiiigsmetlcl i tillverkniiig av farmaceutiskii
prodiikler, ellcr
nlel' Illl 100 fön Orgnniska lösnltigsmetlel I lillVel'kllillg IIV Irll'k. Ii'yckiilrg. Iiiii
ellct iintli'ii bcluggn!ngsprepuyra.
Vid lillllmpiiiiigcn av t?lrslii sl}ckel ska inie sädiiiia iarHamska lösiimgiimedel
medrllkiias som omfri{Ins nv föromiiiiigeii (2(X)7:846) om fhuiycradc
vllxlliiiiigiiser ocli ozoiiiiedbrylande Ilnmcii cllcr uv fk!veskrificy som liar
meddelals med sllkl av deii f6ron!lnuigcn.
Tillslåiidsplikleii gllller iiifö om vei'ksiinföeteii llr iilliitåimsplikiig enligl 2 §.
Tillshlndsplikleii eiiligj försin srycke{ 2 gllllei' inle sjiikliiis.

39.I5-I B - 2. mer llii lolali 200 loii orgunisku I{}sniiigsmetlel 59625 /!)I l!J IIJ
39.15-2

B

- 1. mer Ilii 5 loii liulogcncvatlc orgiiiiiskii lösiiiiigsmedel.
 2. mer ilii jofall 50 !on mcii liögst 200 loii or-giiiiiskii
lösniiigsmedcl 50085 IXJ l})l IIJ

39.15-3

B

- 2. mer liii loföll 25 ioii meii mlgsi 51) lon orgiiniskii
Iösniiigsmedel 46110 Il)' y))i li)l

39.15-4

B

- '3. mer un 200 ioii orgiiiiiska R}siiiiigsmetlel i iillverkiiiiig iiv
farmaceiitiskii prodiikter 59625 l'lJ IJ IJ

39.15-5

B

- 3. nier Ilii 50 !oii men liögst 200 toii oi'giiiiiska lösiimgsmedcl
i iillverkiiiiig uv fiirmiicetiiiskii pi'odiikiet 50085 . II)' I+J n)'

39.1!;-Ö
B

 4. +lll!r lln 200 loii organiska Risiiingsniedel i lillvcrkniiig av
liick. {ryckföyg. Iim ellei' iiimrii beluggniiigiiprepuriil. 59625 . Il)' IlJ Il)I

39.I57 B  4. mcr Ilii 100 !on mcii liögst 21)O liin orgiiniiikii Rliiiiiiigiimetlt 50085 .n)I IIJ nJ
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19kap4§ 39.30 c Aiilllggiiiiig dui' orgiiniskii lösniiigsmedel förbriikus per kiileiujeiflr med 1. niei
iln I 1011 I yli'engöring, om lösiiin,nsmedlct iniiehlller Il%(m kenliSk pnXlukl,
liOlll

ellligl föi'eskrifiei' som liar nleddellllS nV KenlikalieillSpeklföllell llbr
kliissificeriils med riskfi'asema "missillnks kiinna ge cimceraa (R40), kiiii ge
ciiiicer'a (R45), "kun ge Ih'filiga geneliska skadora (R46). "kun ge cancer vid
IllulXlllll{[" (R49). a'kuii ge iiedsiiii fOrlplillllllingSföl'nlåguaa (R60) eller aakllll ge
roslei'skudor"(R61),eller

ciiligl Eiii'opupm'lanienlets OCh l'klC{S fllrordniiig (ECi) Ill' I272/2008 nV dell
16 deccniber 2008 (Illl klassificeriiig. mllrkiiiiig ocli f{}i'pnckniiig iiv ilnuieii
ocli bliiiidiiingiir. iliidriiig ocli upphuviintle av dii'ekliveii 61]548fl3E(J (X:ll
1999/45/ECi siimt iliidring iiv föronlnmg (EO) iir l907/2006 uppfyller
kr iler!errai föi' iill klatsificeras i rnrokliisseriiii "ciiiicerogeiiiiej knlegori lAa:
"ciiiicerogeiiitet kmegor! I B': aacaiicerogeniiet kiiiegori 2a', a'miitageiiitet i
kd' iisceller k'aie[ori" - aa""u'Ben" {ek 'i ko nscellei' kiiieeoii I B a'*
"reprotliiklioiisioxicilej kaiegori I A': ellei" arepi'othtktioiis(oxici}ci kategori
IB",

mcr llii 2 ion i uimnii yireiigöriiig.

mcr iln 500 kilogi'iim i fordoiislackeriiig. ellcr mer iln l kilogriim i kemlvlllj.Aiimlllniiigiipliklen gilller inte om verkiiamlieten ilr tillståndspliktig enligi 2tlltr « 6

9938 795 gooo 720

19kap5§ 39.35 c Anlllggniiig där organiska lösniiigsmedel förbriikiis per kiileiiilerår nscd mcr
uii 500 kilogram i lackering av vugfordon iill följd iiv repni'aiioii. uiiderliåll
eller dekorn«ion som sker iiiuiifiir tillverkningsiinlllggiiiitgiir.
Anmilliiiiigsplikten gllller inte om verksambeten ur tillståiidspliktig enligl 2
eller 3 §. 6360 795 fiJ ll)' nJ

19kap6§

39.50

c

Anlllggning aur dej per kalendenlr förbi'tikuii meR llii t ion lialogeiierade
orgiiniska lösniiigsmedel, cller mer llii lo}alF 5 loii orgiiniskii lösniiigsmetlel.
Aimilllniiigsplikteii gilller ime om verksiimheteii ili' iillstflndii- ellei'
iiinnllliiiiigspliktig enligl 2. 3 cllcr 4 jl.

39.50-l c - l . Mcr un l ron lialogcncrade orgiiiiiskW'lösiiiiigsmedel
rörbrukas per kulciiilci'år. 18285 795 isooo 720

39.50-2 c - 2.Mer Ilii ioialt 10 ioii mcii liögsl iotiilt 25 ion orgiiiiitka
Iösiiiiigsmedcl förbriikus pcy kiileiitlerlr. 18285 795 isooo 720

39.5o-J c - 2. Mci' liii tiiiiilt 5 ioii meii li{Igsl Uiliilj Il) lon on'aiusko
Iösiiingsmcdel foybrukas per kalcmlerÅr. 11130 795 10800 720

39.5001 u Aiilllggiiing dllr dei per kiilciideråi' föi'briikiis m)gsi l ioii liiilogeiiei'iide
orgniiiska lösiiingsmedel 795 720

39.5002 u Aiifflggiiiiig dilr (lel pcr kiileiideråi' förbnlkllS nIer liil2.5 I0n nlell Ilogiil 5 ioli
orpaiiiskii lösiiiiigsmedel. 795 720

39.5003 u Anlilggning dlli' det per kulentleiåi' ffirbi'iikiis mer
:ln 500 kll nlen liöqsl 2.5 IOn orQiinisku I(Isniiipsmedel. 795 720

39.5(104 u Aiilllggiiiiig dllr dei per kiilenderår förbriikas li%si 500 kg oi'giiiiisku
lösiiinpgmeclel. 795 720
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20 kap I § 39.60 B Aiiluggiiiiig flli' liigi'ing eller iinnim liuniering uv
I. giisforniigii ellei' flyjande peirokemiskii protliiktei', Oljl)r,
pciroletimpitxliikter eller bi'uimburii gu8el', Onl iiiililggiiiiigeii llw ktipucilcj föl
lugntiH uV nföl' un 50 000 I0ll Vld ell OCI !'nlnnlil Itllflllle ellel' Imiiteriiig av nle
iln 500 000 loii per kuleiulerår.
2. Illldl'll kemiska pi'odiik}er. Onl lii!rinUeii eller liimteriiigeii Omra{!m' iiler iill ö
000 ion vid etl ocli siimmii }illflllle eller mei' llii 50 000 fön per kulentlerår och
protliikterim
ii) eiiligi förcskrifier som liai' metkleliii'i IIV Kemikiilieiiispektioiicii liiir
kliissificei'als med de riskfraser som iiigår i Famkliisseriia aamycket giftig=,
a'giftiga: aTrlliande=. =cancer(riimkul-liindc': aamutagena:
aareprotliiklioiisloxisk'a eller aami5öförlig': cllcr
b) eiilig} Etiropaparliimenlejs ocli råde(s föronföiiig (EG) iir I 272/2008 uv dei
!6 dcccmbe 2008 om klassificeriiig. nförkiiiiig och mrpiickniiig av unmeii
ocli blaiidningiir, Ilndiiiig och uppJvunde av direkjivcn 67/548/EEO och
l999/45/EO siiml Inidriiig av fllroydnuig (HG) iii' I907/2006 iippfylliir
krilerieyno lUi' Iltt klassinceras i liiroklusiieriia 'aiikul !oxicilel kiilegori Ia:
a'iikiii ioxicitet kiitegori 2, a'iikiii toxiciict kategori 3=. a'specifik
orgimioxiciiei ensiakii expoiieriiiH katcgori I ", aaspccirik rii'gaiitoxiciict
iipprepod expoiieriiig kalep,ori l ': 'Triljimdc rör Illl(l(!Il kaIegori I A': "rvl!laiuli
rör Illmell kalegoi'i I Baa, 'Titlliiime flli' liiiden kulegOri IC=. 'aCul!Cerogel!i!e!
kiiiegoi'i IA .'a =caiicei'ogeiiiiei kafögori IB ,a' a'ciiiicei'ogeiiitet kiilegori T:
aanmiiigeiiiiet i kllnscellei' kiiiegori I A", "mtitugeiiitet i kiiiisceller kaiegori
IBI: "miijiigeiiiiej i kl5nsceller kalegciri T', aai'eproduktioiistoxicitet kuiegori
lA'a. =reprodiiklioiisloxicifet ka!egcw! IB". aarepro-diiklioiistoxiciie( kiilegori
2'a, Tilrligt f(Ir vii}-}enniilJki
ki»legoyi iikiil I .a' aafiirligl för viilleiimil3öii kiilegori ki'iiiiisk l ,aa a'förlig} rk!r
viijTeiimiljöii ka!e-gor! kroiiisk 2 , 'afni'ligl för vaiienniilj(In kategori ki'oiiisk 3,
aT'aii'ligj (Ilr viillenniiljön kutegori ki'onisk 4a' eller aTiii4igt fl!y rizoiiskiktct, eller
3. iiiidrii kemiska produkier llii som uvses i I ocli 2, om det i iinföggiiiiigen
IugraS nlel' Ibl 200 000 It)n Vid el( OCh Silnlnlu lillFJlle.

yv.rsot

B

- Aiilllggniiig för lagriiig cller aiiiiiiii liiiiiiei'iiig eiiligi piiiikt l
om imlllggiiingeii liiir kiipiicitej fkiy liigriiig iiv nier Un 500 000
IOn Vl(I ell [)Cll Snlllllla tillfillle elleV liiiiiieriiig nV mer {Ill 5 0[X)
000 }oii peR kiilendcräi'. eiiligj piiiiki 2 om aeri aiilllggniiigen
Iagrus mci' iln 50 000 Illll vitl eti ricli siimmil tilmlllc ellet
Iiiinföi'iis mcr Ilii 500 000 }on pci' kalcntlci'år. cller
iiiiliJ ptiiikl 3 om de} i aiiluggiiiiigeii lagi'iis mer llii 2 000 000
Ioii vid c}l OCll samnm iillflllle. 59625 snooo

39.61)-2

B

- Anföggiiiiig rar lagriiig eller imnaii liiinicriiig eiiligt pimki l
om iiiilllggiiiiigen har kupiiciiet ri5r lagtiiig av iiier Iln 250 000
toii meii li%st 501) Ol)O ioii vid eu ocli siinmia tillflllle ellci'
Iiamci'iiig av nier Un 2 500 000 ion nieii lillgsl5 000 000 loii
pcr kalcnderlr.
eiiligt piiiiki 2 oni dei i aiilllggiiiiigiiii lagras mev lln 25 000 «on
nlell Ilöe'l!I 50 000 ioii vid elj OC! A{Imlllil I+llfilllc cllcr Itanleras
mer iiii 250 000 loii meii lil5gsi 5(X) (l00 loii per kaliiimerår.
eller

eiiligl ptiiikl 3 om del i aiilliggiiiiigcn liyii+i mer uii l (XIO l)00
loii nieii liöga 2 000 000 1011 virl eti ocli sanunu till('Jlle. 39750 36000
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39.60.3

B

- Aiilllggmiig för liigriiig eller imiiiiii liimiermg enligi pimki l
Om illlluge"Ilillgell Ilill' kiipiicitet f(li' lilgl'lll," ilV n{er llll 50 000
Ioii meii liögst 250 00l) Riii vid elt ricli iiiinunii lillfölle ellcr

lianleriiig av mcv uii 500 l)00 loii meii mlgsi 2 500 000 Il)Il pei
knlenderär.

cnligl pllllkl 2 0m del I iiiililggniiigeii lilgl'il!l nlel' illl 5 001 loit

mell liogSl 25 000 1011 V:(l ell iii:li Sllllllllu lillfölle eller liiiiilerii:
mei' iiii 50 0l)O ioii iiien liögsi 250 000 ioii pci' kiileiidcrår.
c!ler

ellllgl pllllkl 3 0nl (leli iiiilil,ngiiiiigen liigi'us nlel' lin 201) 001)
toii ineii Ifögst l l)00 0l)0 toii V:(I ett ocli sumnia lillfillle. 19875 18000

20 ttap 2 EJ

39.71)

c

Aiilllggniiig för liigriiig uv
1. gaiiroi'nugii eller flyiaiide pe}rokemisku prixliiktcr. o5or.
pelroleiimpi'odiiklci' ellei' brlliiiibiii'a gllscr, Onl ae! i imiiiggiiiiigcii fögt'tis mer
uii 5 000 ioii vid eu ocli siimnm iillflllle.

2. iindi'ii kemiska produkter Ilii som uviies i 1. oni iiiiluggiiingeii iivser
vevksamlie! för encrgiprodiik(ion eller keniisk iiitliislri ocli liiir kiipacile} fl5r
Iiigi'iiig av mer un I }oii vid e(( och siimmii jillföllc ocli
ii) iiågoii produkt eiiligt föreski'ifier som liiir meddeliits iiv
Kemikulieinspektioiieii linr klassificeruts med tle r!skfi'user soiii inBår i
furOkluSSenln a'nl}Ckel [ifliga: 'giflig', aafruföndea: aacaiiceifi'iimkiilliintlcaa.
a'nllllanella: 'ai'epi'otluktioiisioxiskaa eller 'W5tlfarliga: eller
b) ii{Igoii prodiikj eiiligt förordiiiiig (EO) iir 272/2008 iippryller ki'iteriei'iiu fl)r
iiii klnssinceras i faroklassenia "akiit toxicitet kategori l': "ukiii ioxicitet
kiiiegori 2', aaakiii ioxiciiet kuicgori T', 'iipecifik oi'gaiitoxiciiei eiisiiikii
exponei'iiig kufögori l =. aaspecifik orgiiimixicilel «ipprcpiul expoiieriiig
kiilegori l ." Yrlliiiiiile Rlr luideii kiilegori I A ,aa aTrliiimdc rbr liutlcn kiitegoi'i
IB=, aTrllföiide fk!r Inideii kulcBori IC: 'aciiiicerogeiiile} kalegt+ri l A,
aacuiiceroHenitet kateHori IB': 'acunceroHcnuct kutegori 2': aamiitiigeiiitet i
klmscellei' kulegori I Aa: 'anuilngeiiilef i köiisceller kalegoi'i l B=, "miilageiiilel
i k(liitceller kaiegori 2". a'reprodiikiioiistoxicitct kiitcgori lAa:
aarcprodiikiioiisioxiciiei kuiegori IBa:
a'rcprotlukiioiisloxicilei kalegori 2': a'Farligj för viilleimii5öii kiijcgori akiil Ia'.
'aFai'ligj fllr viil}eiiniillön kiiicgori knoiiisk I .aa aTui'ligl rk!i' viilteimiilllln ka!ego*'i
kiOllllk 2". a'farligl Illr VullellnlilJ)ll kalegori krOniSk T: a'fiirlig} rlk
vaileiinii5ön kale2ori kronisk J' ellcr aarnrligi rk!y iizoiiskiklei=. cllei'
3. iiiidi'ii kemisku prodiik(ei' lln som avses i l ocli 2, rmi dei i aiilllggniiigen
I:iiir:iq mt-r IIn 'in Il(Itl inn vkl Pll nrli tiimm:i lillfilllp

11925 795 10800 720
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39.7001 u Aiililggiiiiig för liigi'iiig av
1. Baiifoniiigii ellcr flyiande peirokeniiska pro-dukier. oljor.
pelroleiimproduk(er eller brllnnbarii Hasei', om det i aiiföggnmgen luyiis högii
5 000 }oii vid ej( ocli samma iillflllle.

2. nn(Ira keniiska prodiikter än som avses i I, om iiiilllggniiigen uvscr
verksim+l»ei för eiiergiproduk(ioii eller kemisk industi'i och liar kapuciiei för
IagrinH nv +fögs( l }oii vid ett och gamnm iillflllle ocli
u) n%on prodiikt enligt föreskrlfier som lior meddeliits av
Kemiknlieiiispek}ioneii hiii' klassificerals med de i'iskfi'iisei' som iiigäi' i
farokliisiiei'iin "myckei giriio.,""aa"iflig ," Triliiinde a: aaCffll-Cel'fi'unlkilllillldi:
aanmfögeiia', aarcprodtikiions-ioxisb" e!Ier aamiliöförlig", eller
b) någOll pl'Odllkl eiiligl mi'onliiing (EO) nr 272/2008 rippfyller kri!=örll!I fö
im klasqificetiis i farokliissei'iiii aaiikiii ioxicitci kiitegori I =. 'aakiit toxiciict
kiiiegori2 .'a "Ilklll IOXlCill-I kulegori 3 l,' aaSpBCifik Ol'glllllOXiCilel enslltka
eXp0neiillg kiilegori I=, "iipecifik Ol'giinl0xiCilel ripprcpatl eXpOllCT!ng
kiilegori I a: %lllaiide fl)r liiiilen kalegori l A". "fv!Ilunde för liiirlen kii(egori
IB!: aTrillantle rör liudeii kaJoi'i l C". "ciiiicerogcni-jet kakeyiri I Aa:
'aciincei'ogeiiitei kalegori I Ba: "ciiiicerogenile} kiiiegori 2a: aaniuiageiiitei i
könsceller kalegori lA'a,
a'miiliigeiiiict i k(Insceller kalegoi'i l B=, a'niiita-Beiiiicl i klliisceller kategori 2aa
"repi'otliiktions-toxicitel kn(egoi'i l!l: a'reprixliikiioiisioxiciiei kaicgori IBa',
=i'cprodukiionsloxicilej knlegori 2. rnr!iB! för viilleiuniljöii kategoi'i iikui l ':

rlip,! ffir viiTtenmi51lii kiiiegoi'i ki'onisk l ," "furligl ffir va!rcnrmlj6n kii(egiii'i
kronisk 2=, aararl!gt för vat-tenmiliön kntegori ki'onisk T: 'furligi för Vlll-
tennii5ön kiitcgori kroiiiiik 4aa eller aTiirligt flli' ozonskiktei: el!cr
3. unara ken+iskii produktei' uii som rivscs i l ocli 2, om det i aiililggniiigeii
liigi'iis li%si 50 000 ion vid ett OCII sammii iillPJlle.

795 720

20 kap 3 'å 39.81) B Anlllggniiig fllr lagring äV mer ull 50 n'iiljoner normirlktibikmeler nullli'gus pel'
kiilentlerår. Tillshlntlsplikteii Jlller illle onl Vel'kiillnlllelell ilr lill+ilfllldSpliklig
eiiligl l §. 15900 M400

:iti.sooi u Aiiluggniiig filr lagring iiv h%st 50 miljoner iioi'malktibikmeliir iiiiffii'giis pcv
kulenderår. 795 720

20 kap 4 @ 39.90 c Anlllggniiig för lagi'ing iiv mer Ilii 5 000 loii ko{. iorv eller brlliislenis ellcr
aiiiiut trlljir!Insle per knlenderår. 6360 795 5760 720

39.9001 u Anlllggiiiiig rl5y liigriiig uv Mlgiil 5 000 lon kol. loyv cller bi'lliisleflis eller imiml
Irilbrlliisle per kalcnderår. . . 795 720

21 kap 2 § 40.m B Anluggiiiiig som genoni iiiiiierob b!ologisk beliiintlliiig iiv sjiillgödsel. gvk!dor
cller illllliil biologiskt nmlerial pr«xhicerw mcr !In 3 000 megiiwaiiinimar
birigus per knlciidenli'.
Tillsiflntlsplikicii gllllcr Ilven om stiillBödselii llr iivfiill OCII Ilviin om det
niiileriiil SOnl Inle Ili' iitiillgödsel besiåi' iiv Iföei+sl 500 1011 icke-farligt iivfiill per
kiileiiderär.

Tillsiåiidspliklen gilllei' inte om verksiinilieien lli' lilliilAlldSpliklig enligl 29
kiip. 65 !1. 31800 Il'l nJ l7)l

21kap:J 41).(12 c Anliiggiiiiig som gcnom uniierob biologisk beliiiiiilliiig iiv saillgl5dsc!. grlklor
cller iiiinii( biologiiik( maierial producerar biogus. Aimililiiiiigsplikieii gllller
uveii Onl sliillglldiieln ui' uvfiill ocli uveii ()nT del nmlcrilll SOm iiiie Ilr
ilallgödsel beslår iiv li%st 500 ron icke-förligt avfiill per kuleiidenlr.
Aitnfölningsplik}en guller illle önl verkSamlielen ilt' iillståiidsplikiig ellligl 2 §.

13515 795 l)l J)' lJJ
2'lkap4§ 40.05-i B.Aiilllggniiig föi' förgiisiiiiig eller förvutskiiing uv andi-a brilnslcii lln kol ag

mlllggiiingeii liar en kapaciiet iilt ISverrl5ra 20 megawnll iillfllrd brlliisleeffeki
iller nser. 55650 . 'l)' 'l)l lIJ

21 kap 5 § ilO.l5 Bi

l

Aiilllggiiiiig fllr all rippgrudei'a e!ler för all pä unllllt slltl Illl gciiom iiiinenfö
iiologisk belmndling «Nlverkn mer un l 500 megawiminun»r gns eller
iuisitefoi'm5;i brlliisle pei' kiileiidei'ör. Tillsalndsplikteii gllllei' illle om
ierksiimhclcn Ilr tillslåndsplik(ip eiilipt 4 f, eller 12 kap. I eller 2 W. 35775 1)I J)' lJ)-
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21 kap 6 @ 40.20 c Anluggiiiiig fl)i' illl ttpp,,tinlderit ellei' föi' illl på ilnll{ll silll lill ,nellO(ll ulll.leVOb
biologisk bcliiiiidling iillverkii liögsi I 500 megiiwiittimmiir gas eller
vlliiikeforniigl brllnsle Der kiilender!li'. 1590() 79: itinoo 720

21kap8§ 40.40-i A Aiilllg,*iniiig'(ör föi'brffiaiiiiiig med eli fölul II;Sllllleril(l iillförd effekl uv n!er llll
300 meiiuwaii.

40.41)-il A - Tolal iii'ilnlleriid tillfönl cffckt iiv mei' un 30[) meginvatt. 9]42j i IIJ ny Il)l

ä0.4Ö-i2 A - (iaHiiirbiii. 3657() 'l;y' ' li)' IIJ

21 kap 9 § 40.5(li B Allluggllillg för röl'bRllllnillg nled eli ioial installer«d lillfikd effekt iiv IllillSl 50
nlelliiwllll nlen liöast 300 megawiiti.

40.50-il

B

- Toliil insiallerud lillf(Ild effek! IIV I!vcr iill 100 nlegllwiltt nlell

Ifögsl 300 meguwau. 5962. IJ nJ nJ

40.50l2

B

- T(lllll titslallerad lillförd effekt av ntei' lln l (X nte,,tiaWitll nlell

Iiögsi 300 megawall. 3657C ' nJ IJ IIJ

21kapl04 40.51 B Anlllggiiiiig för förbrllimiiig med eii lotnl iiiii}iilleriid }illflli'tl crfekt iiv mer Iln
20 megiiwiitt men niiiidre Iln 50 meguwatt.

3180C 32400

2lkapll§ 40.60 c Allfflggnlng'mr'förbrllnlllng metl eii lolal inslulleritd lillrör(l erfek! flV
11!eI' lin 500 kf lowali nlen h%s} 20 megawujl, om Illllllll brllnsle illlVllndS Illl
cnbsri fossil cldniiigso5ii eller biogen ellcr fossN br{liislegas, eller
nlel' llll 10 megaWiiii nlell lillgsl 20 ITleguwalt, om illgeT illlllill bi'iföslc illlVillldS
lln rt»ssil eldiiingso5a eller biogeii eller fossil briliislcgus. Anmllmingspliklen
gllllei' iiite om verkiianföeten llr nnnföliiingsplik(ig enligt 12 § ellcr iivscr en
)illlllOllilT föt'bi'ilnniitgslllotot uVSedd endiist som i'esci'viiggi'egal vtd elllVbl'Oll.

40.60-1

c

- Toial iiisjiillerad i:uairti ettcbi av niei' lln s mcgiiwaii meii
IlögSl 20 megawaii. om aiinai bl'illlSle IlllVlllldS {Ill enbarl fOSSil
eldiiiitgsolja eller biogen eller fossil brllnslegas. 9938 795 siooo 720

<o.so:>

c

- Totiil iiisjallerad lillrörd effeki Ill' mey lln s(xi kilowatt mell

IlögSl 5 megiiwmi, {'in! ilnllill bl'iillSlii iillWlll(IS illl ellbnrl rOSSil
eldniiigsolja eller bioHeii cller ros'iil bi'lliislegas. 636C 795 5760 720

<o.soa

c

- Toliil iiisföllerad lillförd cl'[ekt av Iller ull l o meg;nvnU men
Iiögs( 20 megaii'iitl oni illgel illllllll brunsle Iln fOssil
eldiiiiigso5a eller biogeii cller (iissil bi'llnslegas. 9938 795 gooo 720

41).6001 U Alllllggllillg för föRbrullnillg nletl en lolul iiisiiilleriid lillfö;(leffekl uV
Iiligii( 500 kilowaji, oni anim} brllnsle iiiiv»iids Iln eiibarj fossil eklniiigsoJa
cllei' biogeii eller fossil brllnslegas, eller
höHsi 10 meginvnll öm inge} annnl bfönsle anvBnds Iln fossil eldiiiiigsolju
eller biolieii eller fossil brunslegiis. 795 720

21kap'l2§ ;10.70 c Oaii}iirbiiiaiiluggniiig med eii loföl insföllerad tillföal effekj iiv Itögst 20
megiiWulL

3180 795 zsnoo 720

2i kap 13 § 40.90 B Verksiimliej med

IVå ellcr fleltl VllldhllflVerk SOnl S{flr lillsaninlllns (gruppslulion). om Vill'l OCI
ejl av viiidkraftvei'ken iiiklusive i'otorblad uv Ifögrc {In 150 inetcr.
elt viiidki'iiflverk som iiikkisive mjorblud Ilr Ifögre un 150 metei' ricli stär
Iillsiimmiins niecl eii qådnn grippstaiioii sons iivses i 1, eller
cff vin«lkraf«vci'k soni inklusive itilorblad Ilr h%re iiii 151) meiey och står
lillSlltlllllilllS nll:(l ell Illlllill S(l(lulll VilXlkl'aflVel'k, Onl vei'ksiinföeten påböijns
er!ev iill vcvksamlie!cn med det iiiitlni vintlkrJtvei'ket päb({rjudes. 23850 21600

21kapl4§ 40.95 B Verksiiniliel niecl

I . sjii cllei' flet viiidktiifiverk som slåi' lillsiinmiuiis (griippsiiitioii). om vait OCII
ell iiV viiidkrarlverkeii inkliisive rOllll'blild ili' llagre illl 120 melet'. ell
vinakraltvcrk som iiikliisive totorbliid ii' li%ve iii 120 mctei' ocli stir
iillsiiiiimims med eii sidiiii gnippsiiiiioii son'i avses i I. cllcr
611 ellei' flei' viiidkriiflvei'k SOnl vini l)Cll ell lllklllSlVl! i'oiorblad Ilr lll}gle ill 120
me!ey och s!k iillsiininiiins med sä måiigii andrii såtliinii viiidkrartverk m
gnippsiaiioneii sanimaiiliigi besik uv minst sjii viiidkriiftverk. om
verksiimlieieii påbörjiis efier det nu verksamlieleii ellcr verksumlicternu med
je undi'a v!ndktarlvctken pÄbl5r3ades.
Tillsläiidsplikien gllllcr ime om verksiimlieten Ilr iillsiåiitlsplikiig enligt 13 !;.

19875 isooo
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'2'lkap'l5§ 40.100 c Verksamlie} med

1. ell vindkrufiverk som iiikliisivc rrm'irbln«l llr Ifögre llll 50 meter.
2. (v!l eller ner vmr:Ikynftverk s0m 3!k lillsammiins (gruppiijiilioii), ellei'
3. cll viiidki'uflverk som sjåi' jillsiimmaiis med eu aniiat viiidki'iifivei'k. oni

verksiinföejeii päb(kjiis ef}er tle} uu verksanilieieii metl dei iiiidrii
viiidkruflverkcl påbörjiides. Aimfölniiigsplikieii gllller ime llln verksanföeleii
ill' lillSlåll(ISplikliQ enlial 13 ellei' iii «. 15901 ) 79: ) 1440( 720

40.1001)l u Verksamhel med ell Vin(IbllflVerk som inkliisive I'oll)iblud lil' Illgi'c in 50
meleri 79: l 720

21kapj6§ 40.110 c Vllrmepump' eller kyliinlllggiiiiig för rittiig ellev iillförscl iiv vllrmeeiiergi fi'liii
niiiik, vnlleiiomrUe, griiiitlvulföii eller avioppsmicn för en iilliigeii cller
tillfötd effekt IIV nier llll 10 meBnsvuii.
Anmlllninqsplikleii puller iii}e iilliig eller lilljörsel genom valleiilllkl. 13515 79: /440(l 720

2I kap 1 74 40.120 c Aiilllggniiig för liigriiig av vllrme i miirk. viitieiionir&lc eller i gniiidvatteii (k!r
ell lillTom ener)limlln)Itl aV mel' illl 3 000 mcpiiwiillimniui'i 636(  79: 5760 720

40.12001 u Anluggniiig föi' Imgiiiig iiv vllrme i mark, vaiieiion'iråde ellev i gi'imtlviitieii för
en tilll?kd energimuiipd av liögst 3 000 megawallinunar. 79: 720

41.9001 U Viiiieiiverk med kcmsieg Rlr nier iii 25 000 personcr, ellcr uiuii kcmsieg för
mer iii 50 000 pcrsoiier. 795 720

41.9002 u Wirianverk nied kemsteg för mer iii5 000 personcr nieii liögsi 25 001)
pcrxtmcr. eller iitiiii kemsteg för mer iii 5 l)00 periioiier mcii li(Igsj 50 000
perSOller 795 720

41.9003 u Vnlienvevk för lillgst 5 000 pcrsoner. 795 720

23 kap 1 § 50.10 c Aiilllggning för tvlltliiiiig iiv
fler iii 5 000 persoiibilar per kulenderår.
fler in I(10 i% eller flygplan pcr kiileiitlerör.
fler Ilii 500 !%viignur eller lok per kaleiiderår.
ellei' flcr ull I (XIO iiiidrn motordi'ivnu fOrdOll per kiiletnlerlri

so.io-i

c

- Tvllltiiiiig av Iler Ilii 15 000 piirsoiibilur per kaleiiderår.
fler iln I 000 låg eller flygpliiii per kiilcimcnlr.
fler liii 5 000 jågviigniir eller lok per kiileiiderår. ellci' fler iiii 3
000 aiidra mo}oi'di'ivnii fordoii per kiileiiilerflr. 19875 795 i.'<ooo 720

so.io.z

c

- Tvlll}iiiiig av k!er un 5 IIOO pcmmb:lar pcy kiilemlei-.'r.
flei' uii Il)O iåg ellci' flygpliiii pei' kaleiiderår.
flcr ilii 500 tägvagiiiir eller lok piir kiilcndei'år. cllei' rlcv Ilii l
000 uiidi'u motrmlriviia r«»nkui pey kiilcntliirlr. 15900 795 i<=ioo 720

50.11)Ol

u

AiilUggiiing rbr tvuilniiig av flei' iill l 250 pci'soiibiliir pei' killelmel'öl'.
(Ili'i'e i!Il el!er likil nle(l 100 låg elleT flygplim plal kl!lenklel'Äl'.
fl!yre ilii eller likii med 500 t%vngiiar eller lok piii' ka!en«lerår, eller flei' uii 250
nndira motoidriviui fordon per kulciulcrår. 795 720

50.1002
u

Alilllggiiing fllr tvutiiiiiig av fler ilii 250 pei'soiibilai' par knlcndei'är.
fler Iln 51) undra morordrlvna fordoii pei' kiileiii)erår. 795 720

so.ioo:i
U

Anlllggning för tvuiiniiig av högsi 250 persoiibilai' per kuleiideråi'.
liögsi 50 uiidra mo}omrivnii foi'don per kalenderk. 795 720

23 kap 2 'g

50.20

c

Aiilllggniiig dllr det pcr knleiujcnlr liiinteriiii
1. mer ffii l 000 kubikme(er fly}unde molor-briliisle. ellei'
2. mer !lii l niilioii iioi'niiilkiibikmeier Biis avsedd som moiorbiiliisle.
Anmillniiigspliklen guller iiile om verksanföele+i ilr lillslÅiids- eller
anmlllningspliklig eiiligl 20 kiip. 1. 2 eller 3!i.

so.ao-'i c ' a:iiiiggiiiiig tlllr tlel per kiilffliideit!' liiii'ileriis mci ilii i o ooo ki. - -j'i'50 ' -795 jioo 720
50.20-2 c Aiilllggiiiiig dui' tlei per kiilciiiliirär liuiiieriiii mer un 5 000 kiit 6360 795 5760 72ö '
50.20-3 c Aiifflggning «lur dci per kiileiidei-Ar liiinicrus mer lln l 000 kut 7950 795 7200 720 '
50.20-4 c AiilUggiiinH illli' (Il!l per kiileiidenli' liiiiiieiiis mer llii l miljoii i 6360 795 5760 720
51).20(12

u Aiilllggiiing illlr der pct kiilciidenlr liuiitcriis liögsi l miljoii iiormiilkribikmeier
iiiS uVSell SOtil ntttlOibrllllSle Ti5r föt'sllljniiiq. 795 720

51).2003 u '«syr3onssveyksmN nscy uii 500 kvadratmeier. 795 720
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50.2005 u Pnyker!ngs(iiitage metl oljeuvsk:5nrc med ncr Iln 400 pliilscr filr motorfordoii
79ö ) 720

24 kap 1 § 63.10

B

(illller rl5r liamii dlli li'nfik ii!e{geS Il)r fiu'iyg nletl ell brllllOdr!Iklighel På nlel'
iln I 350.

Tillsiåimsplikten gllller intc
1. liiimii för Rli'sviii'smnkteii. eller

2. fllljekuj nletl II{igSl li0 plnneriide filrlygsllllRlp per kfllellderlPl

63.10-1 B - Hiimii med mcr ilii 5 0l)O iiiilöp pei' kiileiiderår 159001 l iwzooc

63.10-2 B - Huniii med 2(l(X)- 5 000 aiilöp per kuleiiderflr 99375 goooc

es.io-s B - Hiimii med 300 - 2 000 aiiliip pcr kaleiidenli' 59625 5400(;

es.iÖ:«' B - Hiinin med 50 - 300 anllip pey kalenderår 19875 1800G

es.ios B - Hiinm med 10 - 50 iinRlp per kalendcrÄr 15900 i«oo

es.io-e B - Hiimii med mlgtl Il) iiiililp pcr kiileiidei'år 15900 }l)' IJ /Iy

63.1001 u ()llllei' för lianiiidllr Irnfik medges ffiifi:i'iyg nle(I ell bl'llllOdRilkligllel pfi högst
I 350.

Ptiiikten gllller inle liiinin föi' försvarsmukten. 795 nJ ll)l Il)I

åÅ kap 2 'J 63.20 c Fiskeliii;:iii' ellei' liamii för (örsvarsmiikieii. Anmllliiiiigsplikieii gllller iifte '
fiskehiimii som ur }illsiåiidspliktig eiiligi l §. 15900 795 14400 720

u Fi'ilidsbåtslianfö. för nler än 600 båiiir, nled iippiuggiiiiig iiller upplag 795 720n

63.2002 u Fritidsbåtiilianin. flk mei' lln 200 meii liögsl 600 båjur, metl tipplllggning eller
iippiiig

795 720

63.2003 u Friiidsbåiiiliamii. ffir mer ilii 50 meii h%s( 200 bliiir, med rippluggiiiiigell;ffl " '
rippiug

795 Il)I Il)I II)I
63.2004 u Friiidiibåisliamii. för Ilögiil 50 bålar. med tipplllggning el!eT uppfög ' 795 ll)' IIJ l;J
63.2005 U priiiiisbåishnmii ufön upplllggiiing eiier uppiag 795 ll7 l})I IIJ

24 'itap 36 63.31) A Civil flygplais med en iiisli'umenlbnim som llr lungi'e lln l 200 meter.
Tillsiåiidsplikjeii Jlller in(e flyHpluls som Ilr (illståndsplikiip enlipt 4 jl.

63.30-1 A - Mcr ilii 50 000 liiiidniiigiir pcr kulcnderk. 139125 izbooo

63.30-2

A

- Mer Iln 20 (l00 liiiidiiiiigiir nlell mlgsi 50 (100 liindiiiiigar pet
kiileiiderär. 59625 72000

63.30-3

A

- Mcr llii 5 000 liindiiiiigiir meii li%st 2(l l)00 lantlniiigiir per
kaleiiderlr. 29813 54000

63.30-4 A - liögsi 5 000 luiidiiiiiHiii' per kiileimeråt. 451l3 »vooo

24 kap 4 E3 63.40 B Flollillllygplals cllci' civil fl)p,pluls med illfl'uSllllkllll' r(ir mililiit'
nygverksamlie{. oni iiiiiinunciiibanaii pä flouiljflygplitiseii eller den civilu
fiygplajseii ilr lilnpte llii l 200 meför. 457 13 4]400

63.4001 u Floiiiljflygplaiii eller civil flygplais metl iiifriistriikiiir a{r militlir
flygverksiimhel. Onl iiisiriimeiiibaiiim pa Ilollillflygpliilsell eller (len I:lVl!Il
flygplaiseii llr kortiire un I 200 nseier. 795 ano

24.kap5§ 63.50 c F!}gp'ln!;i mr nlOlOl'd}iVllii liififariyg dilr nler iill 500 flygi'öielsei' per
kuleiideräi' IlgeR Tllnl. Allnllllllillgtipliklell gllller illle Onl flygplulsen Ilr
tillstäiiclspliktig eiiligi 3 e!ler 4 §. 7950 795 7200 720

63.51X)l u Flygpla(s föV moioiriviia Illflfö;l}g dlli' IlögSl 500 tiygl'k'n'elsc( per kiileiidei'!Ir
%cr rttm. 795 720

63.101)Ol u WlgaiilUggniiig i drifi iipplåleii för allmllii trufik'metl eii siimmiinliigd iriifik
med mer lln I 000 miljoner fordonskilometer per kulenderår. 795 720

63.10002 u Vllgunlllggnmg i drifl +ippläjcn (Ilr iillmlln Iriifik med eii saniniiiiilagil triifik
niecl mcr iln 500 miljoner foi'iloiiskifömeter pcr kalenderår. 795 720

63.10003 u Vllgiiiilliggning i'oi:irt upplåien Rk ullmlln li'afik nled eII siimmaiiliigd Irllfik
nle(I mer ul{ 100 miljoner fonloiiskilomeier peI' kiileixlei'fli'. 795 720

63.10004 u %ker!ng 795 720

63.10101 u SpÅt'unlllggning i di'ir( fklr lohil kolleklivtruflk nle(l en sunu'nimlugtl spåilungd
!ivcr 80 kilomeler. 795 720

63.!0102 u Spåtiiiilllgl)iiiiig i drifi fl5r'reg!ona! kolleklivlraflk eller iiu}ioiiell pei'soii
:icli/eller podsmnk med en siimniiiiilupd sparlllnpd k'iver 30 kilometcr. 795 720
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 kap 1 § 73.lÖ -C ' cl'ler biologiska laborii}orier me;I eii jolal nolvyla som llr iifön'e ll;'5
kvudniinieler. Anmlllniiizsplikteii gllller inte Inborutoricr som

i verksanföel som Ilr iillständs- eller aiimllliiingspliktig enligl iiågon
besfömmelsc

deniiii förotdiiiiig.
iillsnlims- eller aiimllliiiiigsplikiiga enligt 13 kap. miij(Ibiilken, ellcr

i uibiklniiigslokiiler SOnl IIR iiiunllliiiiigspliktiga eitligl 38 § fl)I1)I'dllingCll
om miljllfötlig verksamliei och ItUlsoskytld.

15901 ) 79: 144(X

u Kemiska eller biOl0giSkii liiborii}oi'iei' reir Illbildllillg nled en IOlill golvyla soin
nr s+fö're ?n 5 0(X) kvndraimeier.

79: l 720r"T'
7'l.l002 u Kemi'iikii';!ler biologiskii laboyu«ov!er nicd eii iotiil golvyta som llr stöi'i'e Iln 21

kviitkiiimeier meii Iföasi 5 000 kvndruimerer.
7SX 7'm

73.1003 U Kemiskii eller biolOgiSkii Inboriitorier med eii liilul grilvytii som llr Ifögst 20
hvnaru«mc«er.

7SX 720

26 kap I P3 74.10 B Anlllggii!:;g för reiigöriiiH iiv cisleriier. iuiikiir eller f'ai som i inuian
verksumhe! lln den egnu anvlliids far fl}rviiriiig eller uuiisport av kcmiskii
pi'odiikter ocli dlk iiflgoii kemisk pmdiikj.
ellligl Ilil'eSkrirler 80nl hiir nleddeliilS iiV KenlikalieilliipekliOllell Ililr
klasslricerms med de r!skJraset som !ngår i furokliisserna a'myckei gifiig=.
'agifliga:
aarrlllantlea'. =caiicerframkiilluntlea: aamtijugen". =reptotliiklioiisloxisk" eller
a'mi5öfiirliga: cller
eiiligi Europapnrliimeiiiciii OCII r{Itleis fl)rordiiiiig (ECi) iii' I 272/2008 av den
16 ilcccnibcr 2008 om kliissificei'iiiH. nförkiiiiig ocli kpackninB av llninen
ocli blaiitlniiigiir. undtiiig ocli iipplillviiiitle iiv &ckiivcn 67/548/EEO och
l 999/45/EO Siinll undi'iiig aV fllrOr(Illillg (EO) Ilr l91)7/2006 iippfyller
ki'itericriiii

mr aii klass!ficerus i fömklassemu aaiikiit «oxicitet k«iegori l ", aaiikiit toxicitet
kiiicgori 2=. aaiikiii ioxiciiet kaiegori T. =specifik orgiiiiioxiciiei ciisiiikii
exponering kalegori l ': aaspcciflk oi'giinioxiciiei iipprepiid expoiieriiig
kuicgovi l ': 'Ttliiiinrle fl5r liiidcii kiilegori l A=, aafrlllaiidc för liiidcn kiitegori
IB=. =frlliiiiidc röv liiitlcn kiiiegori IC': 'acaiicerogeiiilei kalcgori lAa:
'acanceroBeMet kiiiegori IBI: "ciiiicerogeiiitet ka«cgori 2=. aamiiiiigeniiet i
kl5iiscclley knieyiri lA'a, a'niiiiiigenijet i klSnsceller kaiegori IB-. 'anmiageiiiiei
i köiisceller kiilegori 2': aareprodukiiriiiiiioxiciiei kulegoi'i l Aa',
aarepl'ödllkliOllSlOXiCilel kiilegoi'i IBa: a'repl'ö(IllkliOlliilllXiCilel kiilegori 2aa.
aaliirligt rl5r vallenmiljöii kalegovi iikul I a,a 'afiii'ligl Itlr vultenmilj(lii kmegori
kroiiisk la: aafai4ig} för
valtenmiljllii kiijegori kroiiisk 2a', aalörligt för vaiicnmilj{In kaiegori kroiiisk T:
'a(iirligt för vuiieiimiijtiii kaiegori kmiiisk 4t* ellei" Tinligi föi' l)ZOllSkiklela'.

l
74.10-l

B

- Rciigörfög av cis«emcy. iniikiir clley fiii st»m i Illlllllll
verksiiniliet un deii egiiii iiiiviliiils fflr rövwinH ellcr irmispori
nv mer uii 500 kiibikmeler per kalciidei'år. 25838 »:isoo

74.10-2

B

- Reiigiii'iii;'iiv CiSielller. lilllkiil' ellei' föi Skln! i iilllmll -'
Vel'ksan!Ilel Iln dell eglln I!nV!IlulS för fk}I'V!Irillg eller Irall+ipO}l
uv Ifögst 500 kiibikmeiiii' pey kaleiidenlr. 15900 l i<tioo '

27 kap 1 @ 85.10 c Sjiikliiis med fler ilii 200 vårdplaiser. ' 25838 795 ' åa<oo 720

85.1001 u Sjiiklitiffi' metl liögst 200 våril'plalser. 795 720

27 kap 2 § ss.io c Aiililggll'l'llgml' s(ei'ilisei'ing )IV s3iikirclsiirliklm', Olll el'JlerlaXld iinviliids iioni
iiei'iliscriiipsmetlel.    .

9938 795 gj9j 720

85.3001 U jff:idlllkiimiottiigning.  -" -" - '- 7')3 r-

85.4001 u Djiii'sjiikliiis ocli likniiiidc " ' 795 l)= .---- '})l lIl)l
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28 kap 1 § 90.10 B Avloppsi'eniiigsanlllggninB som omFaltas nv Ingcii (2006:412) om allnillnnii
viiiiemjiiiisier ocli 80m lat' cmoi iivloppiivaiieii nted en Iroreiiiiigsmlliigd !lOnl
mo«svur»r mei' Iln 2 000 personckvivalenrer.

7950 ) 7200(
go.io.i

B

- molliigiinrlc iiv cn lilTlll'elline'Smullgll Sl)nl I!!0!S'lNrk!I' mer ull
Il)0 (X)O pcysonckviv:ilen!er.

go.io-z

B

- niolfögiiime IIV en I'{IrOl'elllligsnuingrl SOI llllllSVili'ilt' n'u:r litt
20 0(X) pcrs«mekvivalenle*' ntcn Itiigsl IIXI Illll)
personekvivalen«cr. 59625 54000

90.10-3

B

- mollagiintle iiv en ftitoreiifögsmiiiigd simi molsviti-air mer Iln
2 000 personekviviileiiier meii hogsi 20 000
personekv:valeracr. 3975i l 36000

28 kap 2 9 90.I I B Avloppsreiiiiigsiiiiluggiiing'med en iiiisluiiiiiig av 2 000 pcrsoner cllcv rlcr.
go.ii-i B - Aniiliitiiiiig av fler ilii 100 000. 79500 Il)I I%J IIJ

90.H.2

B

- Aiisliijiiing av ner ilii 21) Ol)O persoiiei' men migst IIX) 000
personer. 5962: flJ ll)I IIJ

go.ii-s

B

 Aiisliiliiiiig uV ney Ilii 2 l)00 pcrsoiier men liögm 20 öoo
pcrsoncr. 39750 117 Il)l nJ

28 kap 3 E3 90.15-i 'B hvioppsren:iigsaniiiggningsomföremoiuvtoppiiviiiienri'aiie;eiter'ncrii 
Sä(l{Inil anlllggiiingai' gan! nVSeS i I knp. 2 'å intluslt'ittisfflppsf(kotdningen
(2013:250).

Tillslåndspliklen gullei' inlc om vcrksitnföelen lli' lillSlån(ISplikli)I elllilll I '[1. 55650 liJ IIJ nJ

28 kap 4 @ 90.16 c Avloppsreiimgsunluggiiiiig SOnl «ur emot avloppsmien med eii
föroreniiigsmuiigd som molsvarar mer un 21X) nieii liögsi 2 000
pei'soiiekvivulenter.

go.is-i

c

-moifögaiide av en rörorenmgsnilliigd som morsvurar mer Iln
500 pel'sOllekViViilellleT Illell lillgs} :iooo perS{!llekviV!Ilen!el. 18285 795 IJ (1)i IJ

go.ie-z

c

 moiiugaiide av eii föroreniiigsnföiigd Slllll nmsvaray mcr liii
200 persoiiekvivaleiiier meii li(igst 500 pcr+ioiiekviviileiiter. 13515 795

795

IJ IIJ IIJ

720

90.201)l u AvloppsreiiingsiiiilllggiiinB SOm m emol avloppsviillcii nted ell
rllroreiiingsnföiigd som mojsviiriir mer ilii l (X) meii li(Igst 200
ocrscn»ckvivalcnrer.

90.2002 u AVl0ppSl'elllllgS;niiiggllillg SOiil liii' emoi iiVloppsvall;ii nleti ell
förot'cningsmllitHd SOn! ntol)iVurur nlel' ull 25 Illel! högsj loo
personekvivnlenlcr. 795 no

91).2003 u hvlopp;letliiiiigsiiiii, iiikliisive' piimpiitiiiioiier min 795 I1)l (Bi Il)l

29 kap 5 § 90.180-i A SiuniförbrlliiiiiiigsiinlllHg::iiig dur fiirligt avföll f6rbrllnns. om dcn iillfömii
mlliigileii fai'lig( avfall llr mcr Illl Il) Il)n per dygli eller nler iln 2 51)O toii pci'
kaleiicle!Ir. IIJ IJ IIJ

90.180-il A ' Den lillföma mffiigdeii fiirligi iivfal!'iir mer lin 25 0(10 ioii per kiilendeiflr. 198750 Il)l Il)! IlJ

90.180-i2

A
- Dell lillmi'iln nllllle"dell fill'ligl iivföll Ilr mei' lln Il) 000 toli nlell Il(iglll 25 000
toii per kulciidenli'. 139125 IIJ I!J IIJ

90.j80-i3

A

- Den tillfllmii miliigden föfflligj iivfiill Ilr nser Ifö 2 500 Il)Il men Illl!l:ll 10 000
1011 pel' kalenderur. 79500 r1y IIJ IIJ

29 kap B § 90.181-i A Avf'allsrörbrlliiiiingsiiiilllggniiig dlir fni'ligi avfall röybrunns, oni deii iillf{Irtlii
nliingdlan (iii'lig( iivfiill Ui' niei' llii 10 it+ii pci' (l}gll ellei' nlel' !Ill 2 5011 l(Ill pel'
kiileiidenlr. IIJ IJ i)I

90.l8ji'l ' Dcii lillrllrda nillngdcii fiirligl iivliill Ilr Illeff lln :is IHN) 1011 pev
kiilendetilr. 198750 (q)i Il)I Il)I

90.l8'l-i2

A

- oen iiil(iima muiigttcii riirligi (i'vti»lt ilr mer Iln Io ooo ioii
nieii liögsj 25 000 lon pcr kalemleray. 139125 II)I IIJ Il)I

90.j-Eli-Iä

A

- Den iill(l}i:tlii'nnfliigdeii larlu;i avfull iir n»cr un'2 501) ton

nien liögsi 10 0l)O jiiii pci' kitlenderär. 79500 IIJ Il)' Il)l
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29kap% go.tgo B- Siimfllibrilmiiiigsiiiilllggniiig dilr fiirligl iivföll förbriliins. oni ileii lillfördii
nillngtlen aVfiill iir llögSl 10 }Oll pel' (l}gll meII llilgSl 2 500 I(lll pel' kiileimei'år.

-l

29813 2700i

29 kap 8 el 91).191 B Avfullsnkbi'uiiiiiiigiiiinlllggiiing dlli' fiii'ligi iivföll (örbruniis. om den iillflkdii
nlllllgdell ii%all Ilr IfögSl 10 1011 per dygll ellci' Il%iil 2 501) uiii per kulerulenr.

2981 3 27oo(

ää kap 9 !} - 9n00fi -A-  fill m-fölbRll71lllliSiill Imgini n g (I Ilr iCk'e :jai'li gl il Vfilli röl'bl'ullll S ',(ml de Il lil Ifiir(I;
nföngden uvfiill Ilr mcr lln 100 000 ion pci' kaleiitlei'ör.
I (len lillfilrda nföngden illrllkllaS illle Tenl ji'!liivfall ellci' iivfiill SOn'l illlgl!'i l 17
jil-3 ocli 5.i ffii'otJiiiiigen (2013:2531 om flli'bruiiiiiiig nv a%all.

119251 ) Ily IlJ IJ

29kap'l0§ 90.201':i A Avfallsförb;uimiffigsiiiiluggiiiiig dllr icke-Farl5)i avriill fllrbrlliii:s. om deii
lilFllrda m!ngden uvfall ffr mer llii I(X) 000 lon per kiileiidei'ili'.
I den }illförcla mllngdeii initlkniis iiile rent jrlliivfall cller avfiill som niiges il7
§ l-3 ocli 5 i förordiiiiipen (2013:253+ am förbrlliming av iivfiill.

119251 l ry Il)I IJ

29kap'll§ 90.210:i B Sammrbrlliiniiigsanlllggniiig dllr icke-fiirlig} avFall rörbr!liiiiii, om aen jillfllrdu
nföngdeii avriill ur
mer llii 3 ion per rfömse. eller
mer lln 18 000 ioii men Ifögsi 100 000 ioii per kiileiideitlr.
l dell (illföi'da mllngden inrilkniis inle relll ii'iluvföll eller iivfall SOii! iillgeS il7
': l-3 ocli 5 i .föroidniiipen (2(113:25:4) onyfl)rbrllyiiiing iiv iivföll.

7950( l IJ ny l})I

29 kap 12 § 9ö.21l-i B AvFallsförbrllimiiigsiinmggiiing d{li' icke-ffii'ligi ffivFall ((5rbflnns. om deii
Iillföi'da mlliigtlen iivfiill ur
mcr Ilii 3 (oii per limme, eller
iiler Illl 18 000 1011 men lll}gSl 100 000 ioli per kiilciitlerår.
l dell lllBl'dil n!l!ngden Inl'!Iknnll Inle Tell{ li'llavfiill ellci' iivFall 80nl m!geS I 17
% l-3 l)Cll 5 i föromiiii2geii (2013:2q3 ! om fö<brlliiiii4iB !IV avFall.

7950C ll)I IJ Il)}

29 kap '13 E3 90.212-i B Sunlflil'bl'llnllillgSllnlllggnlng dul' iiiiimalisk} avfiill flll'brilllllS anl dell lill(ilr(la
mUiigileii a%all ur
nicr llii Il) toii per dygn, cllcr nier Iln 2 51)O (oii mcii liögsi 18 001) iriii pcy
kaleiidenlr.

45713 ny IIJ IIJ

29kapl4§ 90.213-i B Avfiilliifilrbrilniiiiigsiiiilllggniiig dilr iiiiiniiiliski iivfall fikbitliiiii' om deii
till(ömii mifögden iivföll Ilr
nier Ilii 10 ioii pci' dygii. eller
mer lll! 2 500 101) men liögsll8 000 ion per kalenderar.

45713 B)i IIJ Il)'

29kapl5§ 90.220 B Samförbruniiingsnnlllggning dur icke-fai'lig( avtall förbrlliiiis, om den (illfördu
mllngdeii iivfall Ilr
1. Iiögst 3 101l per linvne, eller
2. mcr llii 50 ion meii lil}gsl 18 0(X) föll per kiilenderär.
l den iillförda mffngdeii inrllkniis ime reni irlliivfall cller avFall som aiigcii i 17
§l-3ocl45iförordn.eii(20l3H253)onnlli'§i'llnniuviivfall.. ,

- l

90.220-l B - Den tillföi'ilu m!liigdcii a7iil}'iii Åu5yrc -lin 'TÖ'ÖOO ioii nsen
Ifögs} 18 l)00 loii pcv kiileiitlcrår. 29813 27000

90.22D.2 B - Deii tillffiitlu mlliigtlcn avfall ilr ssl5rve nii 1000 loii men
liögsi 10 000 foii per kiilentlerår. 19875 i.'iooo '

91).2203 B  Den tilllfirdii mllngdeii uvi'all iiy si('ire ilii 50 joii men li(Igsi l
€00 loii per kaleiidiirår. 15900 14400

29kapj6§ 90.221 B Avfiillsförbrlliiiiiiigsiiiilllggiiiiig dllr icke-farligt iivriill föi'briliiiis, om tlcii
:illfövda mllngtleit iivfiill Ilr liligst 3 ioii pei' jimnic, ellcr mcr Ilii 51) jon meii
t(Igst 18 000 toii per kalenilei'åi'. I (lell lillml'du nlilllgdl!Il iiirllkiias lllle i'elit
:riiiivfall ellcr iivliill som iinges il7 !l l-3 0CI 5 i fliroi'rföiiigeii (21)13:253) rim
'örbrllimin4 av avriill.

gri.ni-i

B

Dell lllllöl'(lu milneiitlen iivfiill ili' sliii'i'e Illl l O 001) 1011 nlell
tögsj 18 000 loii pcr kiilenilealr. 29813 2700CP

'10.22]-2

B

Dell tilltbi'da miiiigdeii avfiill ur st(li'rc'ilii-TölX) 1011 Tliel;-- '
il}gsj 10 000 loii pei' kalemlerli'. 19875 i sooo

90.22]-3
B

-f)mii-iillfifi'ilii'niffiigilcn avThi{N'ysasi're Ilii 5o ioii meiillöllSl i'
I(10 1011 pcr kalenderär. 15900 14400 l
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29kapl7§ 90.230 c Siimförbrlli'iiiiiigs- eller aVfllttsmrbriinningsitnllla'gnmg (lllr ickcfllrliUl rtvfall
föl'bl'llnllS yi'kesnfössigi, Onl dell iillföi'da mllngtlen ur Ifögs( so triii per
kulentlerår. AiinilllniiiHsplikteii guller ime aiilllggniiig som eiicliist (6rbrunner
i'eni li'llavfnll ellei' avfiill SOnl ange!I i 17 j' l-3 och 5 i föi'ordningen
(2013:2531 om förbrllniiiiiii nv avföll

636( l 795 576G 720

90.23001 u Sii':mförbrlliini:igsJ eller nvfiilliiförbitliu»ingsunlllggning «lllr icke-furlig} avful!
ffirbrlliiiis om deii iillförda nföngtleii lli' liögst 50 ion per knlendernr. Punken
gllller inle iiiiliiggiiiiig SOm eiidus} föi'brlmnei' rem iriiavriill cller avFall SOnl
aniies il7 8 l-3 ocli 5 i fömrtliiiiiaeii (2013:2531 om fllrbruiiiiiiiii uv avFall

795 720

29 kap 18 0

91).271

B

Öp'plllggnll:g-n; n'lt;;i;e;nln!Isil;aett'siltt Sl)m kllll förOl'ellll mat:k-J'- '  
val}eiiomrlile eller gi'imdviijteii, om föroreniiigsriskeii inie endusl ur t'ing«,
eller i sr{irye muiiiid lln 1000 jon. Il)' IJ IJ

90.27]-l B - tiiir röroreiiiiigsriskcn inle enaasi ilr riiigii. eller i siorrc
mllngd uii 2 500 ron. 2981: l!J nJ IJ

90.27/-2 B - Dur förorcniiigs;iskeii iiite eiidiisi iir riiiga. eller'i s!örre
mllngd Ilr I 000 lon nien li%sl 2 51X) lIl. 1590( }l)l {IJI IIJ

29 kap 19 G 90.281 c Depoiieriiig i»v icke-fiirligffnuiddei'miissor på lllll(l liiiigs små suiid. kmttiler
ellei' VullellVllgiir SOnl nliiSSOnlu lluT mudtli'uts ft'än. Onl mllngden maSSOr Ik
Iiöiisi l 000 ioii. eller föroreningsriskeii endnst ur riiiiia.

6360 795 IQ ll)I Il)!

90.28001 u ffppiiiggiimgiivsiio(i'ångannenliålliiing.  ' 795 720

29 kap 20 § 90.290i A Deponering iiv icke-farligi avfiill 'som iii(e ur iiiert. om deii iillflmln mllngden
iivFall llr mer Ilii 100 000 toii per kiilen(leitlr.

Il925C IIJ IIJ IIJ

90.300-i B Deponei'ing uv icke-f'arligt nvfiill som iiitc Ilr inert, om den tillförda mifögden
Ili' mei' Illl 2 500 ioii men li%sl 100 000 1011 iivföll peI' kalender!Ir. eller
nilliylen iivföll soni depOneruS llr nlel Ilii 25 000 1011. TillSlåli(Ispliklen oolillet'
!nlc om dcooiieriiiaen ilr lillstånilspliktig enliiit 20 %.

90.300il B - Dcii tillfonla iiilliigilen iivlull -Jr mer ifö 20 001) lon men
IlllgSl 100 000 1011 pel' kiilciiileröi'. 55650 ll)I IIJ IIJ

90.300-r2 B - Dell lillflli'dii Illliilgdell IlVfitll llr Iller lill 10 000 loit nlell
li%si 20 000 ioii pei' kaleiidei'är. 29813 IIJ IIJ IIJ

90,300i3 B - Deii tillförilii miliigdcn uviiill -'ir mer iltt 2 500 lon men liögsl
100(X)ioiipcrkulcndei'lr. 19875 n)i ll)l Il)I

29 kap 22 E3
90.31o

B

DEpOllel'illg uV ickc-fiiiligt iivfiill. T!Ilsrliiilspliklen glillei' illle Onl
depl)net'ingcn iil' iillståiids- cllcr iiimillföingspliktig ellligl 18, 19, 21i ellel' 21 §.

39750 sbooo
90.3]O-l B - Den iilll'ördii imlngdeii av};tll ilr Illel' llii Il) l)00 1011 pcv

kiilcntlcräi'.

90.3]02 B - Den lillfdi'dii mlliyleii iivfitll ilr mer !iii2 500 I()Il iticit högsl
10 0[X) lon pcv kulendcrnr. 25838 23400

90.3J0-3 B - Deii iiifördii mllngdeii avfall Ilr hllgsl2 500 ion pcr
kulendcrär. 15900 14400

29 kap 23 § 90.320-i A Depoiieriiig uv fiirlig} avfall. om deponin tillfl5i's mci' {iii 10 (X)O toii farligt '
iivriill ocr kalenderår.

90.320-rl A  Deii jillföma mlliigdeii avFall Ilr mcr Iln 100 000 ton per
knlendenlr. 224588 Il)l Il)I IlJ

90.320-i2 A - Den lillföi'da ni!Ingdcii aåit Ilr nier {In 25 000 1011 men
li%s} 100 000 lon per kiilcndcrår. 159000 Il)' ny ilJ

90.32043 A - Deii lillfl)rda nilliigilen avfiill Ilr mcr Iln 10 l)Ol) loll nten
Ii%sj 25 000 ioii per kiilenilerår 119250 Il)I IlJ IIJ

29 kap 24 §

90.33(li

B

Deponei'ing aV furligl nvfull Om dell lillfönlii mllngtlen fllrlie"I ilVlilll Ilt' 1lleT iill
2 500 ioii men liligs} io ooo 1011 per kalendei'ir. cl!ev
nföiigileii Fmligi iivfiill iiom deprmei'as llr mer uii 25 1100 ion.
TilllllållllNpliklell gullct' inle Om dcpoiierillgen ur lilllilälldlipliklig enligl :i'i !i.

69563 nJ IIJ IIJ

29 kap 25 § 91).340 B DeponeJl;ig av fiirligl avWl« om dcponcringen imcllr tillståiidspliktig cnligl
23 ellei' 24 *.

91).340'i' B - Den lillfili'ilii mlliigdeii iiMriill Ui' mei" Ini iOIX) l()Il meii lil5':Åt '
2 500 loii pcr kaleixlei'3t. 39750 36000
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gri.y<o-z B '- Dell lillfördii mllngden iivrull ilr Il(Ig)ll I t)00 I0n pel'
kiileiiderår. 1590i ) l

l
, 14401

29 kap 26 % i 90.:riit c SllllluCkl deponi diir SllllliiCkningen llar goakillllS ellligl 32!} nlrOrdllillgeii
(2001:512) oni deponering av uvfall. fi'am Till de.i.i nlgllitler !nle Illngrc

,beliQygrvidluse41igt33Jsammn..(ikoi'dniiig.  . .
636( ) 79: i 576G '  720

l
90.34101 U Slulillckj depoiii som iiiie omfii}}as iiv aimföliiiiigspliki ciilig( 26 §. --j'5i l ll)I l!J Il)I

29 kap 2j§ 90.381 B ÅJervinii::ig IIV Fai'ligl nvfall som liur uppkonmiij i egcn verksiimliel. om
nillngdcn iivfall llr n!Cr ull 500 ioii meii )l%Sl 2 500 ioli pel' kaleiidcrår, eller
Bort+ikiiffniiig uv fiirligi avföll soni liiir iippkommit i egcn verkiiamliei. om
mllngdeii iiVfnll ur hllgtl2 500 1011 per kiilell(lerili TilliiliilldSpliklen gllllei' illle
ombehiuidlin441IriufölQn.ingy.lik}ip.enligl.3. iii

Il92.ö l l{5i IlJ }I)l

29 kap äEl el 90.38i ' -m' Beliiind!ingnvfatligtiiQfall':som'hariippkoninii}'-' ' '
i egen verksiimliet, om nfönBden uvf'all uv mer äii 2 5OO ioii per kaleiulerår.
.Ti:n4splik}en @Illler. !nle3p» belinndliiig llr iin.mll.liiiiig5pliktip eiiligl (,7 jl.

11925 IIJ {I)l IlJ

'*9 kap 29 @ ---!i6:i91 -C 'Återvinn'föguvfarligi'ffi'vfullsom!inriippkoiimiii' - - '- "-'-
i egen verksiiniliel, om
miliigden iivfiill Ur liögsl 500 IOn per kalenderär. ocli
. be5p.n;I$iiigeii Icder }ill m$riulå}ervii;iii  . .  

7950 795 nJ Il)I

.11)l

IIJ

n9-kap30O " )-(l'i'(il B Beliniidliiig nv icke-far%t avrull genom biologi;k beliaiidli:ij'om-ii%allcj iiile
Iir park- ocli t(Idgåi'ilsavFall ocli
dell lillniRda milngdeii a%all Ilr mer Iln 500 lon nlell Ilö9Sl i8 750 loii pe(
kiilenderår, eller
om bcltaiidliitgen enbait sker genom miuemb biologisk iiedbryiiiiiig ocli deii
iillförtlu mlliigdeii avfull lli' mey Ilii 51)O Il)ll iiicii liögsi 25 (X)O ion pcr
kiilcmletår

Tillslåimsplikjeii gllllei' iiite om beliaiidlingeii
lli' tillståimsplikiig eiiligt 66 N, ellei'
iii iillilöim4)ellql)lnmllliiingiig eiiligj 21 !l!0. 2 clle::3 q , , , -15900 IIJ

l

(ly
'

c Bcliiinclling iiv icke-förligt aQfull geiioni bioloHisk beliiindli'iiB. ons '
iivffillel iiije ui' pitrk- ocli iriitigåi'tisiivhiii ocli den iiiiriirciii nmiigtien iir mcr Iln
10 loii meii liögs( 500 ion per kalenderår, cller
iivfiillej llr pwh- och irlldgårdsiivfiill och iieii lilll?lnltt miiiigoen lli' mer iiii so
ton men Ifögst ! 8 750 toii per kiileiiilenlr.
Anmlllningspliklen gllller intc oni behmidlingeii Ili' mls{ånds- eller
iiiimuliiii2qs32g«tigeiiligt213iip.2ellpr,J . ..

lrl
90.171-1

c

-oeiiiiii-riimii'miiiigtieiiiiiiiiuiiiviiiiiiföj;i:h cli-'
ir{Idenlrdsavfiill Ill nleR Illl 100 1011 men llögSl 51)0 1011 pel'
knlent!erÄr. 9938 795 ny n)l

go.izi'-z

c

- Deii till(Imlu niiliytleii aiinul iivriili Im pork:' OCII
it'lldgåidiiuVFJI Ili' mcr Ilit iii ioli nlell IfögSl 100 l(Ill per
kiileiiderflr. 7950 795 IJ Il)'

90.'rzt-s

c

- Deiitill(brtla nföiigtlcii'jiiik- ocliirlkljäFdsiivfall iii mevhii
50 loii men högsi 18 750 1011 per kiileiiderär. 6360 795 I1)I . IIJ

90.17001 u Belmndliiig uv icke-furlig( avfiill Heiiom biologisk bcluiiidliiig. om
avrallel inle iir pal'k- l)Cll irlldgflrdsimull ocll dell lillmidii nilliigrleii ilr IlögSl
I(l ion pei' kaleiiderår, eller
Ilvfullel ilT pllrk- ocli Irlldg{Irdsilvlitll OCh (len Illlflll'dll mllngaen ili' mlgSl 50 loii
perkiilen;ley!Ir. i-i -' ,, iii ...

795
1,
720

29 kap 32 G 90.241-i B Behiutdliiig itv miföiiilisk( avfiill på nnnul smt h genom'b!61ogisk bchnndl!ng
iller r{IrbRllllllinao. önl dell tillfliitlii mlliigdeii avfiill Ili' nlel' Illl Il) IOn per (l}gn
iIlermey.llii25QQionpzkii.l.ender!li': iiiii .

90.241-11 B
bel:?rHJlrlme;II:I 0 '(100 Il)Il i}nlmlll!S'kl ii;fiilll " -  - 59625 iI)' l lJ

go.z«i-iz
B

-bellllllCllll nll!; n{I '250ll'll)ll;i'R:II" Illil'Sl TO IXII) 1011';Ill imaliski-
tvrall. ..  ......  29813i

'--- --ff

l)' l ))'

29 kap 33 § eo.ist C

l

l{(kcsn!Il8rSig bellalldl!Ilg uV -ati!n!lll!Sla-aVfall pål!nl;nl Sull lill' geI!On! biOl0gisi;
ieltundling ellei' nlrbilliining, oni den tillförtla miliigdeii avrnll ur liögst 10 loii
IeTayl!ellel'högSl2500!Onpqknlel!del'ÄT. - ii

29813 795 ll
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29 kap 34 { i 90.l31 B Åierviniiing uV icke-fiirligl iivfiill fl)r iiniiiggniiigsiiiiaamai pa eii suij SOTn kan
r6rorenn iiiai'k. vaiieiiomi'äde eller gi'iiiidviittcn, oni (en'oreningsrisken iiite
eiidiist Ilr riiuiu.

go.isi-i

B

- Mer iill 10(100 1011 Il)lilll iippliiHda nlilSSOr pil eli OCI Sfölmii
suiiiniiiiiliungande plalii. 3517: i ll)l IIJ IlJ

l n)i Il)I ll)I

go.iai-z

B

- Mer {m 2 500 ioii meii fi(Igst 10 IX)O ioii lotull iippliigila
masiior på eii ocli samma sammiiiililliigiiiide plals. 2981:

go.iai-a

B

- Mer iill l oÖÖ I0n mell IlogSl 2 5111) 1011 IOlilll iippliigda
niii+isor pn en ocli SunTmu saniniaiiliiliigimdc pliits. 2583E} Il)I ll)I IJ

gaisi-<

B

- Mel' iln 51) 1011 Inell liögsj l 000 ioii ll)lilll ttpplllg(lu nlilSSOl'
på eii ocli siimma siimniaiili!liigaiide plalii. 19875 l IIJ Il)I nJ

go.isi-s

B

- lillgsi 50 ioii toiuli upplaHda rimssor på en ocli öiimiiia
saninmiiJiigaiide plafö. 13913i Il)l IIJ Il)I

29 kap 35 @ 90.141 c )k{erv:nn!n(1'W;i':cke:;nrl!gl nvfiill Rlr iiiilllggningsundamål på er} sllii som kiiii
Rli'oreiia nmrk. vaiienområde eller gi'iindvatten. om f(+roreniiigsrisken lli'
rin)!IL 795 Il)I rry IIJ

29 kap 36 § 90.361 B Bebandling aV farligl avfiill so;i iiteiiöi's av uppgi'llvda nnlSSl$, On'l ntiingdcll
uvlll Ili' Ifögst 2 500 toii pcr kiileiiderör.
Tillsläiitlsplikleii gllller iiile om behrmdliiigeii ili' Iillsltliuls- eller
iinmilliiiii2spliktip eiilipi 25 eller 31 §. 19875 nJ nJ IJ

29 kap 37 E3 90.370 c Bellillldlln9 IIV iivriill SOnl Ille"öl'S uV Uppgrliv(la lui'orciiimc nlil!iSOl' rrll{ dell
pliils d!i( bcliitndliitgcn Sker. Onl beltimtlliiigctt pWI' Illml!I' IlögSl ell
iolvmåiiiitlei'spei'iod och iiile lli' lillSlälXISpliklig enligt 21, 22, 23, 21l eller 25
*. 795 iti<oo 720

29 kap 38 q 90.382
c

Konver«erii smiiiffiriiiide uvfii{l på eii sjuklius
795 Il)I II)I p)i

29 kap 39 § 90.375 c AVViilllling iiV icke-fiirligi iivFall, 1lnl nlUlig(lell uVfilll Sllm behitndlas ilr Ilögiil 2
001) ioii 15900 795 14400 720

29 kap 40 e( 90.100 B Åle:'vinniiig av mer lln 10 000 joii icke-för!iBl avFJI Pl!l' kiilciideråi' gciiom
mekunisk beai'beliiing. Tillsiåndsplikieii gu!ler inle rar ull geiiom hOSSllillg.
sikliiiiig cller moisvarandc mekuiiisk beiirbetiiiiig åtei'viiiim iivfall rör
byggiiads- cller nnlllggiiingsuiidmnål, eller om äterviiiiiiiigeii är
iills(åiidsplikiig eiiiigt bs y,

90.100-l B - Deii liumeruac avffillsnföngdeii Ili' srorrc Iln 50 öoo ioii per
knlendei'år. 79500 nooo

90.]00.2 B - Den haii(erade aVfiillSnlllllH(lell Ili' S!öl're iili 10 000 1011 nlell
Ifögsl so ooo IOii pel' kiileiiderlr. 39750 sbooo

29 kap 4'l § 90.110 c Yrkcsmllssigt återviiiiia icke-fiirligt iivfull geru:im niekiinisk bcubeining, om
den lillRlrdii nilliigden uvföll llr högsl 10 0[X) (oii pcr kulciiderår, ellcr geiiom
krossning. sikining e!!er moisvarande mekaiiisk beiii'beiiiiiig (lierviiiiiu rivfall
rör byppiiiids- eller anlllpgniiigsllndiinull.

90.]jO-] c - Deii liaiijcrude uvfiillsnföiigdeii Ilr s{brre ilii 5 001) lon meii
li%st 10 000 fön iivriill pei' kiileiide*. 19875 795 isooo 720

91).111).2 c

l

- Deii hiiiileriide iivl'iillsmlliigtlcii Ilr liögtl 5 00o I(Ill iivfiill pcr
kiilciidei'är. 15900 795 14400 720

9L).]H)-3 c  Tillfflllig krossiiing/äicrviiiiimg mr byggniids- eller
aiilllggiiiiigsiiiidamål 795 n'Jl l}l)l II)I

29 kap 42 § 90.71) B Sorteriiig iiv icke-f'arligt nvfall, om nilliigdeii' iiv(iill lir mer ifö 10 000 toii per
kiileimenlr. Tillslflndspliklen gilller iiile rår iltt s«Mer:i uvliill r«!i' b}ggiiads-
clleriinl$giiing41lndiinål.....  ...    .

90.70-] B

l

:'T)ellliai-ileriide avfiillsmiiii,,,iidcii ilr nTel' illl 75 0lll) I(lil -peR
ailende?a'. 35775 32400

90.70-2 B  Deii Imiiicrade iivF.illsni!liigdeii Ili' iiicr Uii Ill 001) 1011 nlell
l(}eaaS( 75 000 1011 pel' kaleiidcrili' 29534 »vooo

29 kap 43 § 90.80 C 30l'lel'illg iiV !Cke-rnl'l!g{ aVfiill. önl mungdeii iivlloll Ilr tner iln I l)oo Il)ll (ier
«nlemlcrår ocli nvfnlle! ska anvllnhs flli' byggiiiitls- ellci iiiilllggiiiiigslliidunull.
iller mer uii I 000 !on nien hljgst 10 000 ioii per kulcndernr i aiidi'u föll.

11925 795 iosoo :720
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90.8001 Ll SOl'leTillg aV ickc-fiii'ligl iivfiill, Onl nlllllgdell avfitll llr hl}gsl l (X)0 1011 per
kiilenderår. 79ö ) 720

29 kap 44 § 90.90 c Yl'keSnlllSSigl SOrtel'ii. demoniera elier pa aiiiiiii Silll belmiidla ilVtilll ;Onl
iiig(kt av elekiriska eller elektroniskii pmdiikier iniiim ytterligare beliiiiidling.
Allnlillllillgspliklen gllller infö behandliitg aV komponenlci' ellcl' IllnlSlnillg
som iimehåller isolerolja. 11925i 795 10800 720

29 kap 45 §

90.119

B

arommii. iicmoiiiera etter pä iinniii siiit yrkesmllssigj äterviiiiiu södiiiia iitiiiiiitii
mOlOnll'iVlln fortlOn tonl illle omföllas nv bilskrOlliillgSf(Il'Ol'dnillgen
(2007:186). Tillständsplikjeii Hllller iiiie om äierviniiiiigen Ilr
iiiimllliiiiigspliklig enligt 46 § 2.

gO.]l9-] B - Den Imiilcriide iivfiillsmlliigdeii uy stkkrc un 101)Ol) ion per
kiileixlerår. 49688 'isooc

go.iig.z

B

- Deii Imii}erade avFallsmffiigtlcii Ilr mlgs} 10 IX)l) lon per
kuleiiderår. 1987: isooc

29 kap 46 el 90.120 c T(Immii. demomei'a eller på aimat sutt yrkesmllssigi ätcrvinnu
Illljiilllu biliii' som omfiillas av bilski'otiiingsföi'onliiingeii (2007:186), ellei'
uiidru ujiJlnfö mojordi'iviia fortlon viirs jofölvikj inte {}vers!iger 3 500
kilogrnm. om fordoiieii återvinns uv en bilskrolare +iom llr uuk{or!seraa eiiligt
bilskro}niiigsförordniiy,eii. 11925 795 iosoo 720

29 kap 47t) " lö.29 c FUrbercr:Iu avriill för återniivlliuliiing
795 IIJ IJ 1l)I

29 kap 48 § 90.30 B Liigriiig uv icke-fiirligt avföl!' föm en del iiv nii samlii iii tlct, Om milngden   '
uvfull Vid IlågOl ullfillle ili'
mer llii 30 000 I0n OCII uvföllcj skii iiiivlliida+i flli' byggiiads- eller
iiiililggniiigsiliidnmål. eller
mcr Ilii 10 000 }oii iiiiiiai icke-förlipt avfull i iindra fall.

90.30-1

B

' l . mel' Illl 300 000 1011 0CI iiviaallei Sku nllVilll(lilS' Illl' 

byggiiiids- cller iiiilllggiiiiigslliidiimål. cller 2. mev Iln ll)0 000
ioii i nnara fall. 35775 moo

90.30-2

B

-1. mer Ilii 150 000 ioii meii liligsi 31111 Ik)O loii ocli »v(aue!
ska anvuiidiis filr bygBiiiids- ellcr iiiil!Iggniiigsllntliimäl. eller
2. nler Illl 50 000 ioii nltill mlgiil 100 0l)O }oii iilll(Il'u full. 25838 zasoo

90.30-3

B

- I. mer Iln 30 000 iriii meii Ifögsi 150 001) ioii l)Cll avriillci skii
iinvuiiilas Rlr byggimcls- ellcr aiilUggiiiiigslliidanrll. cller
2. mei' lln 10 000 toii nieii Ifögst 50 IX)O I(Ill i iiiidra fiill. 19875 isooo

29 kap 49 § 90.41) c Laigriiig av ickc:rarligt avföll SOm en del iiv iiti siinilii iii dei, om mUngdeii
aVfnll Vid ii%ol tilffillle Ilr
Illel' ulI 10 IOn nlell IlögSl 30 000 1011 ocli nVf'ållel Sku IIIIVIIIXIII!i för b}g,"lu)(IS-
cllcr iinluggiimgsilndiimål. ellei'
Ilier illl 101011 nlell Ilö!Sl 10 000 1011 ulllllll icke-förlip} iivfall i illml'a FJII. 11925 795 7200 720

90.4001 u Laigring :rv icke'fitrligl uvFall sont cn tlel nv all sitmlit iit det. Olll nföiigden
aviiill vid nåpot iillflllle Ilr liögst 10 toii. 795 720

90.41102 u 'Åierviiiiii'iig;;i'mser för prodiiceiiiavfnll (föi'piickiinigar) avscaaa for
iillniiiiilicten 795 nJ IJ IIJ

29 kap 48 @ 90.40(l B Aiilllggniiig för deslruklioii eller iinimn beiirbeliiiiig av kiissci'iide pmdiiklci'
som inneliåller fullstiiiitliHt ellei' iifiillstiiitdigt hirlogenei'nae klorlluorkarboiier
ellefönloii. , , ,,,

90.4011-I B ' Mer ilii 75 000 beliuiidlade eiilieler. - Mer llii 75 000 bcliiiiidliide eiilieter. 35775  324öo
90.il00-2 B H%si 75 000 beliiiiidlade enhe«er. - Högsi 75 000 beliiintllade enhekcr. 25838 zasoo

29 kap 50 § 90.50 B Lagriiig IIV farligl i:vföll som eii (Il-I IIV Illl si»miii iii del. Onl mifögden iivfiill vid
iiägol lill(Illle Ilv
nll:I' Iln 5 1011 IC Illgöl'+l IIV Oll{1.
mer i!II 30 1011 ocli iil%rs av blybtiilcrici'.
nicr llii 50 loii och uigNrs av eleklr!sku ellci' elektronisk+i proilukter.
o'icr uii 30 toii OCII iilgörii uv impregiiei-.i( trll.
o»cr nn 51) ioii ocli ui%rs uv mo!ordr!vna ror<lon, e!Icr
tner uii l ioii i nndlra fn!l.

-'-';Ö30:l B

I

' Öiii tnllngdeit rllTllg{ aV(lå{I Ilkl IlllgOl lillllllli'lii nler'iill 50 
:ll1l 39750 32400
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90.50-2 B - Orn nlullg(lell liii'ligj iiv(iill vid ll%Ol lillfölle uppgäi' lill nIe{
illl 10 ioii men Iföens( 50 toii illlllnl fllrligl avfall. 3577Å 23400

90.50-3 B - Om nföiigaen far%t iivföll vid ii%ot tilli'lllle iippgllr till
I. mer Iln 25 ioii men hiigiii 50 ton olju. ellei'
2. mcr Ilii 5 lon men liögsl I ö lon iiniml förligj uvlll.

2583F isooo

90.50-:l

B

 Onl ntllngden Fai'lig} iivf"all vid någoi lill+illle uppgår till
I. mey iiii 15 loii mcii li(Igsi 25 loii oljii. eller
2. mei' Un 2.5 ion nicn liögst 5 ioii unllill F.irligi iyrull.

19875 10800

90.50-5

B

- Oiii inlliigdcii farligt iivfall vid njlgol jilll'Jlle uppgÄr till
I. mer iill 5 1011 nlell li(igsi 15 1011 liljil.
2. mer un 30 ioii meii h(}giit 50 ioii blybiittcriet.
3. mcr !lii 30 }oii meii li%t 50 toii :mpreBnerut tr{I. eller
4  mei' J' ii l loii meii lib'bsl 25 loii nllnut fiii'l'igT avflill.

11925 IIJ n)' nJ

29 kap !ij' §' 90.60 c Liigriiig iiv fiirligi avf'iill soni eii del iiv u«t ffiamla in dei. om mlliigdeii ii%all vid
n%oi lill(lllle ur niei llii 200 kilogram meii Ifögst 5 lon och ti}g(ks iiv oljn.
mer llii l 500 kilogram nieii liögsi 30 ion ocli »iip,15rs av blybaiterier.
nlel' un I 1011 nlell li%st so ioii ocli ulgöTS i)V clckli'iskii eller cleklroniska
prga«lk!er.
nlel' Iln 200 kilogi'um men liligsl :io 1011 0CII iiiglks iiv inlpt'egnci'aT Irll.
Iiögiii so loll ocli iiigörs iiv mororarivnu for<lon, eller mcr Uii 20l) kilogram
meii liögsi I lon i iiiidrii fall.

6360 795 5760 720

90.6001 u taigriiig iiv furligt avföli Äom eii del av iiii siimla in del. OnT mlfögdeii avföll vid
ii%oi lillflllle llr högst 200 kilogriim ocli uigl5rs av ol3n.
Ii%sl l 500 kilogi'iini ocli iir(415rs iiv blybaiierier.
liögsl I loii ocli titg(lis av eleklrisku eller eleklroiiisku produkiei'.
Ii%st 200 kilogrum ocli ulJlrs av iinpi'egiieraj li'u.
Iiöqsi 200 kiloiii'iini i andra fiill.

795 IJ Il)I iiiiiiii }l)I

29 kap 52 E3 90.454i A Ll;]er3ordsn5rvim mer un 50 ioii Farligt iivfall.
109710 l}J nJ By

29 kap 53 el 90.455 A Permaiieiii lagrng iiv kvickm!Ivetavfiill mcd ntiiist O.1 viktpi'ocent kvicksilver i
(51lpl bel'9föl'VllT. Till}läll(l{pliklell glllter illle önl lilgl'ill[ell !li' lillSlållaspliklig
enliiij 52 %

109710 ioaooo

29 kap 5j § 90.457 A Uiiderjortlsförviirii lillgsi 51) IOII ffirligj' iiii+iill.
59625 59400

29 kap 55 @ 90.458 B Undevjordxrk!rvara icke-Thrligi iivfiill
79500 72000

29 kap 56 § 90.408-! B LuBring iiv fiirligt avfall i avvaktun på sådaii be-liiindliiig som kr!Iver tilistäiid
cnllBl 5. 6. 7. 8 eller 67 §. om mllngdeii iivFall vid någol lillllllle Uv nu:r iln 50
1011.

39750 Il)' ll)I IIJ

29 kap 57 @ 9(1.451 A Å}erviiiiiiiig iiv uvfall geiiom såtluiij yrffieii;illssigt im'ililliiderliigaiide iiv faityg
S(Inl öllllilllnS IIV Etii'opiipnrlamciiieis OCII r!alae{g f(Il'OIYlllillg (EU) III'
1257/2013 uV dell 20 iiovember 2013 0nl älel'Villllillg ilV rar{7g OCli (Im
undriiig av rk}mrdning (EG) iir l013/006 ocli direkjiv 21)09/16/EG. i den
iiriipruniiliiiu Ivdelsen.

issiooo IIJ Il)l . IlJ

29 kap 58 § 90.460 A Beliiintl!!iiffi iiv liögiikiivi i'adiouklivi iivfiill. sluifayvsra ratlioiikjivt iivfull cllcr
la+ii'ii riidioiikiivi avfiill.

91425 Il)I Il)l I!J

29 kap 59 @ 9(1.470 A Beiirbeiu. Iagrri. sltijfö;vata ellcr på iiiiii:ij ;illt liiiiiiera aiivlliit kuriibrliiisle.
kllriinvfiill eller niinnl I'ndiOakliVl iivfiill ellligl luenen (1984:3) {'Im kuritleknisk
verksiimliel ellei' sti'ålskyddslageii (1988:220), Oiil liimtei'ingcit illle iir
Iillslåiidsplikiig enligt 58 *.

91425 Th)' Il)' l ll)l

29 kap 60 § 90.480 A.hiiiiiggiii;g ror-geolWgisk'lagi'ing iiV kOldiOXid, Onl mllngdeit k(Il(lillXid ROn! llr
olnnernd un Ingras ur mci' Iln 101) (100 ton 206700 Q)l Il} lIl)l

29 kap 61 @ 90.485 B. ;;:ilggiiiiig fö:: geologisk liigring iiv koklioxid, om nillngden koklioxkl som Ilr
nliiiierad uii liuri»s ilr h(föst 100 000 ioii

119250 IIJ I?)} IIJ
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29 kap 62 P3 9U.500i B Avskiljiiiiig av koldioxidstrllmmiir fik geologisk liigriiig av koldioxid fi'ån
indusii'iuislllppsvei'ksiimlieier SOnl beSkl'iVS i I kilp 2 ':
iiidiisiiiiitsllföpiiföroi'dniiigen (2013:250)

11925( ) n)i ny IJ

29 kap 63 4 90.510 B Avskiljiiiiig Qv koldioxidströniniar k geologiiik Inyu»g iiv koldioxid från
aiilllaaniiiiiiir som iiite llr tillståiidsplikiiga eiiligi 62 :%

11925( l 11)i nJ IIJ

29 kap 64 el 90.521) c mönaIl:Wg'lS}Ile all bedönm Onl ell 'pliits Ili' liimplig I'öi' geologisk liigrillg IIV
koldioxid

11925 795 {i)l n'Jl nJ

ä!) kap 65 r3 90.41)6-i B Ätei'Vinnueller både åi'ervinnu OCI bOrl!Ikufl'al iCke-fuTli§l nv(iill, om den '-"
iillförda mllngtlen avrall Ilr mei' Iln 75 joii per dygn eller mcr ilii 18 750 ioii pcy
kiileiiderår och verksiimheieii uvser

biologisk belmndliitg.

beliuntlling iiiiian förbräitiiiiig cllcr sumfllrbi'lliuting
belmndliiig i iiiilllggniiig föi' frngmentering nv ntclalluvföll, cllct
beliaiidling av slagg cller asktt.
Om beliaiidlingeii enbm iiviier uniierob biologisk nedbrytning Bmler
iillsiöiidsplikieii elldasl Onl dell lillföl'du nlllllgtlell aVfö+l ili' nler lln 100 löll peT
dvan eller nser Ilii 25 l)IWI 1011 oer kiileiiderili'.

49688 IIJ IIJ IIJ

29 kaj 68 § 90JO5-i B ÖOrl'Skuffö'iCke:i;igl ti;fflli. om dell iillroi'tla mllngdeii uVfall Ili' mer Illl 50
ioii pei' dygii ellei' mer un 12 500 1011 per kiileiideråi' ocli vct'ksamlieleii IlVSer
biologisk bchandling.
rysikaliskkemi+ik beliiiiidling.
belmiidling iniiiiii fl)rbrllimiiig eller siimj?lrbruiiiiiiig beliiindling i unlllggning
fllr fi'iigmemeriiig av meiallnvfiill, eller beliiiiidliiiq iiv sliipq ellcr iiskii.

39750 ll)I ll)' IIJ

29 kap 67 § '90.435-i A Åle}Vlllllil eller boitskafFa lillli91 iiv(iill, Onl tlen Illl(öi'(lu m!In,,"den avt'all ill
mcr un 10 ioii per dygii eller mer Ilii 2 500 toii pcr kalcmlcr.r ocli
vcrksnmhcien iwsci

biologisk beliiinrlliiig, fysikiiliskkemisk beliiiiitlliiig, muteriiilåterviiming illt
Rliiniiigsnietlcl, miilei'ialåicrviiiiiing uV oorganiskl mitterial, IllOnl mcliillcr
OCI mciiillf(keiiiiigiir, rcgciici'ci'ing iiv syroy cller bascv.
äiervinnlng av kompoiiemer 50111 iiiivllntls till aii minskii reirorcnuigar.
n{ervinning av kaliilysiilorei', omraffiiieriiig eller aimaii beliimdliiig för
åtei'aiivimdtiing uV ol3ii. iiivalliiin,,ii samnmnstnlllföing ellcr blnlldllillg iifölln
beliaiidling i eii samförbrlliiiiiiiHs- eller avföllsfllrbrllnningsnnlllggning eller
föiiiiii iivfallei belinuidluii eiiligi nägon iiv de andrii puiikieriia i deiiim piii'iigriif.
eller

omfllrpackniiig iimiin beliiindling i cn snmfllrbiilnnings- cller
avfiillsnlrbrlliiiiiiigsuiilllggniiiH ellcr iiiiiiiii belinndliiiH av iivfiill enl!Ht n%on
iiv de untlrii punktei'niii deimii pwngruf.

Il)I Il)I l})l

90.435-Il A - Dell'iiiir(il'du nlllngdell uVftill Ilt' ntcr illl 25 000 1011 pel
kulendcrår. 222600 Il)l li)l IJ

')0.435-r2 A - Deii iillfllrila mliiigtlcn avfnll Ilt nicr lln Il) (X)Il ion meii 
li%s} 25 000 lon pei' kiileiiileråi'. 135150 IIJ /I)I Il)I

fH).435-13 A  Deii jillli'da niuiigdeii avTiill ilr mcr llii2 500 Ill men högst
10 0IX) ioii pcr kiilendetär. 63600 IJ ny Il)I

29 kap 68 @ 9(1.411) A Beliimdliiig av ickefiirligl avFall, om den jilFördu miliigdeii avfall tlv mcr liii
100 000 ioii pcr kiilciidc*.
Tillsiåntlsplikicn gllller inte om beliiiiidliiigen Ilr tillmlnilspliklig ciiligt ii%on
iiiiiiiiii beslllnmielse i deiiu kupiiel.

99375 90000

29 kap 69 § 90.420 B Belfiiiidling IIV icke-fiii'ligi avfiill. Onl deii tillföi'cla milngdcii iivföll ur mcr iiii
501) loii mcn liögsl 100 0ll) lon per kiilentlenlr.
Tillsiåiidsplikieii gllllei' inie om bchiiiidlingeii wr tillsiÅiidspliktig eiiligt iiågon
uniiuii bcstllmmelse i dcttu kapiiel.

90.420-l

B

Deii iill(Ili'dii mlliigtlcii ovrall llt mcr lln 21) IXIO Ilm men
I%S{ 100 000 IOIl pey kalgnclci'åi'. 79500 72000

90.420-2
B

 Dell lillfördii mungdeii avfiill Ilr nIer Iln 10 000 toii nlell
h%st 20 000 ioii per kulemIeyk. 49688 45000
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90.4203

B

- Dcn lillfili'dii ni.!ngtlcn avfiill Ilr mcv !in 2 5(10 lan nicii lit}gst
10 000 toii per kiileiitleitlr. 298]3l 'nooc

90.42L)-4

B

- Dl!Il iillfönla mlliigdeii iivfall Ik mcr ilii l Ol)O ion n'ien Itögs}
2 500 }on pei' kalenaer3r. 19875 tsooc

90.420-5

B

- Den iiliffiidii nlilllgdell iivlaiill'lir nler ull 501) I0n nlell lii)gs} l
000 }oii per kuleiidcitli'. 15900 l 14400

29 kap 70 G 90.430 C Yl'keSmllSSig behiilldling nV ickeJiii'ligl iivföll. oni dell lillrl)I'dll nlilllgdell
uvfiill lir Ifögiij soo lon per kaleiidei'år.
Anmllliiingsplikleii gliller iiiie om beliiinrlliiigeii Ilr nnm{Iföings- cllcr
iillslåiitlsolikiiii enligl någon aimaii beslummcliic i delfö kupitel.

636( 795 5760 720

4770

29 kap7i @ 96:m;i0 ''--Ä Boell'lll;dli:'ig iiV '?arligl iiVfall. Onl de'nlillföitfö -nlllllBaell avfall iil 'nler 'Jn '2 st+o
1011 per kulen«!erår. Tillsiändsplikteii gilller iiite om beliiimllingen lir
+illaåiitlsiilikliii enliiii nåaoii niiiiiiii beslllnunelse i deffa kiipiiel.

!10.440-l A - den iillrörtla mllngden iivfull ilr mey iiii 25 001) ioii pcr
kalendcrk. 205905 2034oo

')0.440-2 A - deii tillf(irda miiiigoeii avtiill lii' nlel' lln t O l)OO loll nieii It(igsi
25 0l)O joii per kalentlerk. 127995 i»booo

90.4403 A - dell }ill(Ili'dii nlllllgtlell uVlll ur nlal illl 2 50(l 1011 nlell IlilgSl
101)00 loii per kulenderår. 59625 59400

29 kap 72 § 90.450 B yrkesmussig behuiidling av fiii4iH( avFall, om deii tillfördii mlliigilen nvfiill Ur
lil5gsi 2 500 lon pcr kuleiiderfu'. Tillsi!liidspliktcn gllllei' inie om beliaimlingen
Ilr lillslÖntlspliklig eiiligl iiagon nimuii beslllmmelse i dclla kapilel.

90.450-] B -'deii iillfördii nföiigdeii avfiill uv mcr {lii l OOI) ion mcn Ngst
2 500 }on pcr kiilenderöi' 55650 50400

90.450-2 B :'affiii iiim}rdu mllngtleii iivfnli Ui' mer Iln 51) ton men Itllgsl l
000 joii per kaleiiilerår 39750 gbooo

90.450-3 B - tlen lillförtla nlllligdell iivfull Ili' m)gsi 50 löll per kuleitdeit'b' 19875 isooo

30 kap 1 §

92.10

B

Skjiiifllli f(li' skjtilniiig med gi'ovkiilibrigii vapen (kuliber s!15rre !In 20
millimcier) ellei' för iiprllngiiingar nV anmmiiilioii. miitor e!Icr aiidrii
sorlliigliiddiiiiuiiir.

15900 uzoo

30 kap å el 92.20 c Sakl:Ilbn;u SOnl IIR siiidigvarnnde iiirhtliid flk sk3titiiiiig Illönlllllli nle(I !Ikill'p
iiiiiniimiiioii iill fiiikiilibrigii viipeii (knliber miiidre llit 20 millimclet) rk!r nter
uil 5 000 skoii oer kiilender{li'.

92.20-l c - Mer Iln 100 000 skoii per kaleiiderlr. 9937,5 795 gooo 720

92.20J c - Mer Ilii 20 000 skoll meii liögst 100 Il(Ill skott pcr
kiileiiilerär. 7950 795 7200 720

92.20-3 c
- Mer Ilii 5 000 skotj meii lil+gst 21) 000 skoll per kiilenrler3r. 4770 795 4320 720

92.:iöl)l u Skllllbnlla SOn! IIT stiidigviirnnde inrllilad för Sklllllllllg IIOIIIIS nle(I Sk+ll'p
IlnlnTllllill(Ill iill finkiilibi'iga viipeii (kiiliber Il(la"Sl '-l) millimclet') rl'll' ll%Sl 5
Oll) skoll ocr kulentlenlr.

795 720

30 liap 3§ 92.31) c Pci'milllcnl IllVllllgS'. lrUIlillgS- ellei' leSlbilllll (l'lr IllOlOrfOldOll. 7950 795 7200 720

92.10001 u Ciolfbiiiia nied sunmmiiliigi niet uii 18 bll. 795 720

92.11)002 u GolToiinii med siimmai'iliigl l'fögsl 181täl. 795 720

92.11)003 u (iolniiinu med siininmiilagt liögs} 9 häl. ' 795 720

31 kap 'l'4 93.10 ä Tvllilei'i fl5r'mer un 2 lon 'ivuiigods per dygii. Aimillliiiiigsplikjcn gmler inle

ulSlllpp uV viiiieli fi'ån vei'ksamlieleii le(IS lill ell uVlOppSrelliltgSVNrk HOnl Ilr
Iill!ilälld!plikligl l!Illigl 28 knp. l eller 2 §, ellel
yeikiiiinilietcn Ur aimfölniiigsolikiig eiiliiit 19 kap. 4 !i.

9540 795 gooo 720

93.11)Ol u T;IlWer:'-för-me:: iln 2 ioii Ivffitföods per dygn om iitslflpp iiv viitien (r3n
veriisnnvcrcii ieas iill eu avioppsrenu'igsverh S(I+ll uy iillmliidsplikiigi enligt
90.lO.

795 720

93.11)O2 u T'v'lll;er! rör li(Igs( 2 lon }vlll(gods per «lyBn. 795 720

32 kap I § 93.21) B Krcmatotium.
11925 10800
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ioo.iooi u Förbnikiiiiig iiv mer »n 20 jon fili'g eller liick ellci' mei' {in 10 }oit pulver pcr
kuleiiderår. 79. ) IJ n)I nJ

100.1002 u R)rbrukniiig iiv 'nniist 4 men Mgiii' öo lon f!Irg eller lack eller miiist 2 mcii
Iiögsi 10 ion pulver per kaleimerflr. 79: ) ll)I nJ IJ

101.1001 u On!!rlppnil!g nV n!er Ill{ I 1011 fiillsllliidigt halogciiei'iide bl'OIn- ellei'
klorfliiorkiitboner per år. 79: ) IIJ IlJ ILJ

101,Il)02 U On:inppi:iiig ii'v nlei' ull 100 kg nlell lil}gsl I 1011 fllllSlulldigl liiilogeiiei'iide
brom- eller klornuorkarbonet per år. 79: n)i IlJ l})l

101.1(X)3 U Omiiippiiing iiv Mgsi 100 kg riillsilfödigt hiilogeiierudc bi'om- ellct
kloåiorkiirboiier per år. 79: nJ IIJ Il)l

IOl.]00=+ U Om}iippiiing' iiv niei' lln 10 ton ofiillstiliidigi lin!ogenerade brom- eller
klorfliiorkarboiier per år. 79j 117 nJ l}J

101.1005 u Omtappiiiiig Ill' ml!r Iln I iOn mell hllgst io lon ofullstiiiidigi halogenerade
brom- eller kloifltiotkurboner per är. 79j ll)l ll)I IIJ

101.1006 u Om}iippniiig av Wbgsi l lon iifiillsiiindigiliiilogciieiiide blOn!- eller
kloifluorkai'boiier per är. 795 ll)' Il)I n)I

38 § FMH 200.10-2 H Skola med miiist 400 elevei' 5565 795 3600 72(;

38 § FMH 200.10-2 H Skolu nied mer nn 100 elever men furre Iln 400 elever 3975 795 2880 720

38 § FMH 200.10-4 H Skolii med liögsj 100 elever 2385 795 216Ö   720

38 § FMH 200.10-6 H Förskola 3975 795 zmo 720

38 § FMH 200.10-7 H Förskolekliiss. öppen fflrskola. 3975 795 zibo 720

200.10-8 U Fiimiljedagliem. 795 720

200.20-I U Siimliiigsloknler. folkm)gskola ii}un boende. iiiiiversiiet ocli li(igskoloi'. 795 720

38 § FMH 200.i0-2 H R!i!äl;liem ocli öppeii friiidsverksiimliet. 3975 795 " 2]'Öö " 720
200.30-l u Solaritim. 795 ' 720
200.30-2 u Skönlieisvänl, liiidvård, mniiikyr. pctl!kyr. 795  ' 720
200.30-3 u Fr!seQ;uföiig'.' 795 ' 720
200.40-I u Lokiiler för våm eller aiiniit oniJntleriugiiiitlc >5 boeiide. 795 720

38 § FMH 200.40-2 H Foivåi'd dllr mnn nnvllnder Skllrande eller stickuncle verktyg 2385 795 u40 720

38 § FMH 200.41)-3 H Tairieriiig.ukiipiiiiki;rellerpiei'ciiigsomegeiiverksumliei.  3975 795 '  ' zMo 720

200.40-4 u Kiropi'iikloi', iiuprnpal sjiikgymiiiisiik ocli likiiandc. 795 720

200.40.5 u öw!ga :iiiieriiiiiiva behiiiidliiigiir. 795 720

2t)0.50-l u Idi'ollsiimllggniiig, gym eller motiivaraiide. 795 720

38 § FMH 200.50-2 l-I BllSSllllgl)il(l S()nl lli' upplåföa ål iillmuiilieleii I-ller SOm unniii's illlVillm!l ilV
möiiaa nilliiiiiskor. 3975 795 2160 720

200.503 u S}riiiidbiid. 795 720

200.61):l ' --ti Bos!Iklcy mcr.l mer un 51X) fflgeiföeter iiiom siinuna bosiudsomride. 795 720

21111.61)-2 u Bofflimder mcy Iln 200 Iligeiilietei' men m}gst 500 Illgciilieter iiiom srimma
bosliidsomritle. 795 720

200.60-3 u BOSlli(lel' meT lln 25 lil,iieiilieler meii IfögSl 200 lil,,"enlielcl' illOlll Silnlnlffi
bos{ndsonu'ide. 795 720

200.60-4 u B'oslllder nted hl5Bs! 25 Illgcnlicler inont summu bostiidsomride. 795 720

200.61)-5 u Holell, kiitiigårtl med överniiiiiiingsnilljlighci, rOlklli}g;kOla llled bOell(le,
vundr:rvliem. krimiiialvåril. 795 720

201).611-6 u Cumliiiig/stiimiii'ill!ggiiiiig. 795

795

720

720200.60-7 u Bed & brcakf'as!.

2iiO.608 Ll Öv:jii iillflllligi bo;iide. 795 ' j20
200.70-I u ..okuler flSy fl5rvuru»g av d3»ir. 795 720



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs 
styrgrupp 
 
 
Tid:  2017-10-25 kl. 13.30–16.40 
Plats:  Kommunhuset, Töreboda 
 
Närvarande: 
Bengt Sjöberg (M), Töreboda kommun, ordförande 
Björn Thodenius (M), Gullspångs kommun 
Bo Hagström (C), Gullspångs kommun 
Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun 
Ida Ekeroth (S), Mariestads kommun 
Johan Abrahamsson (M), Mariestads kommun 
Pernilla Johansson (C), Töreboda kommun 
Rune Skogsberg (C), Mariestads kommun 
 
Gunilla Druve Jansson, ordförande i Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden, punkt 1 
och del av punkt 2 
Annika Kjellkvist, verksamhetschef Miljö- och bygg, punkt 3 
Kristofer Svensson, kommunchef Mariestads kommun 
Per-Ola Hedberg, kommunchef Töreboda kommun 
Mariana Frankén, kommunsekreterare, Töreboda kommun 
 

1. Inledning 
Ordförande Bengt Sjöberg (M) hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 
 
 

2. Nära vård i Norra Skaraborg 
 
Ordföranden i Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Gunilla Druve Jansson infor-
merar om Nära vård i Norra Skaraborg. 
 
MTG styrgrupp diskuterar ärendet. 
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3. Taxor från miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 september 2017 föreslå kommun-
fullmäktige i MTG-kommunerna fastställa nya taxor för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, offentlig kontroll av animaliska biprodukter och prövning och tillsyn en-
ligt strålskyddslagen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun beslutade den 27 septem-
ber 2017 att överlämna taxorna om prövning och tillsyn enligt miljöbalken, offentlig 
kontroll av animaliska biprodukter och prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
till MTG-styrgrupp för synpunkter innan de lämnas vidare till fullmäktige för slut-
ligt ställningstagande. 
 
Verksamhetschef Miljö- och bygg Annika Kjellkvist lämnar en redogörelse i 
ärendet. 
 
Beslut: 
Styrgruppen rekommenderar kommunfullmäktige i MTG-kommunerna besluta att 
höja taxorna för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, offentlig kontroll av anima-
liska biprodukter och prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen med konsument-
prisindex. 
 

4. MTG-kommunernas sammanträdesarvoden 
Bengt Sjöberg (M) tog vid styrgruppens sammanträde den 22 maj 2017 upp frågan 
om enhetliga sammanträdesarvoden i MTG-kommunerna och föreslog att kommu-
nerna från och med nästa mandatperiod beslutar om samma regler för samman-
trädesarvoden. Styrgruppen beslutade att uppdra åt sekreteraren att skicka ut 
MTG-kommunernas nu gällande arvodesbestämmelser till styrgruppen och att 
ärendet tas upp till behandling igen vid nästa sammanträde. 
 
Styrgruppen beslutade den 1 september 2017 att avvakta Mariestads kommuns ar-
vodesberednings sammanträde den 20 september 2017 och att ta upp ärendet till 
behandling igen vid nästa sammanträde. 
 
Johan Abrahamsson (M) redogör för Mariestads kommuns arvodesberednings för-
slag till sammanträdesarvoden. 
 
Beslut: 
Styrgruppen beslutar att uppdra till respektive kommun att ta ställning till 
Mariestads kommuns förslag till arvoden för eventuell samordning med målet att 
alla ledamöter i MTG-nämnderna har samma arvode. 
 
 

5. Genomförandeprojekt: dataskyddsförordningen/Ny dataskyddslag 
Kommuncheferna Kristofer Svensson och Per-Ola Hedberg informerar om projekt 
GDPR i Skaraborg - förslag till genomförandeprojekt. 
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Beslut: 
Styrgruppen uppdrar till kommuncheferna att lämna förslag om delprojektledare 
med finansiering vid styrgruppens nästa sammanträde den 19 december. 
 
 

6. IT-nämndens beslut § 30/17 – Fördelningsmodell, samt Framtidsdag 
MTG 
IT-nämnden beslutade den 14 september 2017 bland annat att uppdra åt IT-chefen 
att i samarbete med ekonomicheferna fortsätta arbetet med införandet av en ny 
kostnadsfördelningsmodell från 2018 enligt presenterat förslag vid IT-nämndens 
sammanträde. IT-nämnden beslutade vidare föreslå att frågan om samordning av 
IT-system (gemensamma verksamhetssystem) inom MTG tas upp till behandling 
vid nästa MTG Framtidsdag. 
 
Beslut: 
Styrgruppen uppdrar till kommuncheferna att bevaka frågan om fördelningsmodell 
och återkomma till styrgruppen om behov uppstår. 
 
 

7. Orange Day – 25 november 
FN har utsett den 25 november till den internationella dagen för avskaffandet av 
mäns våld mot kvinnor. Syftet är att öka allmänhetens medvetenhet om problemet 
och öka politisk vilja och resurser för att förebygga och få ett slut på alla former av 
våld mot flickor och kvinnor i alla delar av världen. 
 
Ordföranden i UN Women Sverige, Monica Green skriver att för att våld mot kvin-
nor ska uppmärksammas har den 25 november utsetts till Orange Day. På Orange 
Day uppmanas människor världen över att ta på sig något orange som ett ställ-
ningstagande mot våldet mot kvinnor. Målet är en värld fri från våld mot flickor 
och kvinnor. Även byggnader lyser orange den 25 november, till exempel 
Operahuset i Sydney, Eiffeltornet, Empire State Building, Sfinxen, Holmenkollen, 
tele2Arena och Scandinavium. Ordföranden i UN Women Sverige uppmanar kom-
munerna att också lysa upp någon byggnad den 25 november. 
 
MTG styrgrupp diskuterar frågan. 
 
 

8. Aktuell information från samverkan, Försäkringsfrågor, Informations-
säkerhetssamordnare, MTG-samordnare, Överförmyndarverksamhet, 
Alkoholhandläggning 
Kommuncheferna informerar följande; 
 säkerhetssamordnare Per Ahlström har utsetts till 

informationssäkerhetssamordnare, 
 ett omtag görs av MTG-samordnare, förslag att halvtidstjänsten kombineras 

med digitalisering till en heltidstjänst, 
 med anledning av att handläggaren på överförmyndarkontoret går i pension 

ska framtida samarbete utredas, 
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 samarbetet om alkoholhandläggning med Skara kommun avslutas, ett nytt 
samarbete tas upp med Lidköpings kommun, där flera andra kommuner också 
ingår. 

 
Beslut: 
Styrgruppen uppdrar till kommuncheferna att utreda framtida samarbete om 
överförmyndarverksamheten. 
 
 

9. Gemensamma utbildningar, Nya kommunallagen och 
Dataskyddsförordningen 
Information har skickats ut om utbildning om nya kommunallagen den 28 
november i Mariestad. Kommuncheferna återkommer om utbildning om 
dataskyddsförordningen en halv dag för förtroendevalda. 
 
 

10. Ej avslutade uppdrag 
MTG styrgrupp beslutade den 22 maj 2017 att uppdra åt kommuncheferna att göra 
en förstudie om eventuellt samarbete inom kosten. 
Kommunchef Per-Ola Hedberg informerar att Töreboda kommun gör en organisa-
tionsförändring inom kostverksamheten. 
 
Beslut: 
Styrgruppen uppdrar till kommuncheferna att till nästa sammanträde sammanställa 
en lista på ej avslutade uppdrag. 
 
 

11. Avfallstaxa, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 
Johan Abrahamsson (M) tog vid föregående möte upp frågan om AÖS förslag till ny 
avfallstaxa till behandling. MTG styrgrupp beslutade den 1 september 2017 att 
uppdra åt kommuncheferna att utreda och lämna förslag till egen taxa för MTG-
kommunerna för grovavfall. 
 
Kommunchef Per-Ola Hedberg har utrett skillnaderna i nuvarande taxa och före-
slagen ny taxa för bland annat grovavfall. 
 
Beslut: 
Styrgruppen beslutar att avvakta AÖS ägarsamråd. 
 
 

12. MTG-avtalen 
Johan Abrahamsson (M) föreslår att MTG-avtalen revideras när det gäller antalet 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och i miljö- och byggnadsnämnden 
samt redaktionellt och språkmässigt om så behövs. Han föreslår att antalet 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden 
utökas till 15 och att Mariestads kommun utser 7 ledamöter och ersättare, 
Töreboda kommun 5 och Gullspångs kommun 3. 
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Beslut: 
Styrgruppen uppdrar till kommuncheferna att revidera MTG-avtalen så att antalet 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden ut-
ökas till 15 och att Mariestads kommun utser 7 ledamöter och ersättare, Töreboda 
kommun 5 och Gullspångs kommun 3, samt redaktionellt och språkligt om så behövs. 
 
 

13. Övriga frågor 
 
Sammanträdesdagar 2018 
Till behandling upptas frågan om MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträdesdagar 
och tider 2018. 
 
Beslut: 
Styrgruppen beslutar att sammanträda följande dagar och tider 2018; 
onsdagen den 31 januari kl. 13.30 i Töreboda (Budgetupptakt och övriga frågor) 
torsdagen den 5 april kl. 8.30 i Hova 
torsdagen den 31 maj kl. 13.30 i Mariestad 
fredagen den 24 augusti kl. 8.30 i Töreboda 
torsdagen den 25 oktober kl.13.30 i Hova 
tisdagen den 18 december kl. 8.30 i Mariestad 
 
 

14. Sammanträdet avslutas 
Ordförande Bengt Sjöberg (M) tackar alla och förklarar sammanträdet avslutat. 
Nästa sammanträde är den 19 december 2017 kl. 8.30 i Mariestad. 
 
 
 
Mariana Frankén 
sekreterare 
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 Verksamhet miljö och bygg 
Annika Kjellkvist 
Miljö- och byggnadschef 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ändringarna i taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område utifrån miljöprövningsförordningen och timavgift om 
795 kr och lämnar taxan vidare till kommunfullmäktige i MTG-kommunerna för 
fastställande.    

Bakgrund 

Vid årsskiftet 2016/2017 uppdaterades miljöprövningsförordningen vilket får 
betydelse för utformningen av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område. Det är prövningsnivåer och behov som förändras genom förordningen. 
Grunden för avgiftsuttaget i 27 kap. 1§ i miljöbalken har inte ändrats. Timtaxan 
föreslås till 795 kr/tim.  
 
Verksamhet miljö och bygg har inväntat SKL:s nya underlag för bilaga 2, som 
presenterades i slutet av maj och ligger till grund för de ändringar som nu föreslås. 
SKL:s avsikt är att ge kommunernas fullmäktige förutsättningen att ta beslut under 
hösten och att en ny taxa ska börja gälla fr.o.m. 2018-01-01. 
 
Taxan ska anpassas till ändrade prövningsnivåer i miljöprövningsförordningen, nya 
koder har tillkommit och en del har tagits bort. Behovsutredningen ska göras om 
med utgångspunkt i den nya förordningen och detta görs genom ändringar i taxans 
bilaga 1och 2. Se bifogad taxa där ändringar redovisas. 
 
Utöver SKL:s rekommendationer finns andra befogade ändringar i bilaga 2 som 
verksamheten har uppmärksammat och de redovisas nedan 
 

 Tillägg för kosmetiska produkter och tatueringsfärger för att kunna ta ut 
avgift vid tillsyn av tatuerarsalonger och andra kosmetiskt-behandlande 
anläggningar. I dag saknas möjlighet att ta betalt för denna tillsyn i taxan.  

 Poster om avfallsdispenser ändras till gällande avfallsföreskrifter. 

 Prövningsavgifter för avfallsdispenser likställs så att även förnyad ansökan 
efter 5 år debiteras hel avgift. Handläggningstiden är den samma vid båda 
typerna av ärende. 
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 Införa anmälningsavgift för matavfallskomposter. Nämnden har tidigare valt 
att efterskänka denna avgift med anledning av att central matavfallsinsamling 
saknats i kommunerna. Från årsskiftet 2017/18 är matavfallsinsamling införd 
i MTG och ses som det bästa miljövalet varför avgiftsbefrielse inte längre är 
motiverat. 
 

 
I taxans textdel föreslås också förändringar, se bifogad taxa med redovisade 
ändringar. 
 

 § 3 få en ny lydelse för att bättre stämma överens med de avgiftsuttag som är 
rimliga och behöver göras för verksamhetens nedlagda arbete i hanteringen av 
klagomålsärenden. Ett tillägg görs i paragrafen om obefogade klagomål med 
uppfyllande av egenkontroll. Formuleringen har tagits fram i 
”storstadssamarbetet” där de största kommunala miljötillsyns- myndigheterna 
i landet ingår. 

 § 13 reglerar avgift för en ansökan som leder till avslag, här föreslås en 
ändring från halv handläggningsavgift till avgift för nedlagd handläggningstid. 
Det är sällan mindre arbete med ett avslag och det är motiverat att få ta betalt 
för inspektörernas nedlagda arbetstid oavsett utgången i ett ärende. 
 

Övriga ändringar i texten är av redaktionell karaktär.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-08-24, Taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
Taxa med förändringar 
 
Bilaga 1 och 2 med ändringar 
 
Länk till Miljöprövningsförordningen SFS 2013:251 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20130251.htm        

 
 

Annika Kjellkvist 
Miljö- och byggnadschef   

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Kommunfullmäktige Töreboda 
Kommunfullmäktige Gullspång  
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20130251.htm
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Taxa för Prövning och Tillsyn inom Miljöbalkens område 

Definitioner 

Handläggningstid Med handläggningstid avses den sammanlagda tid 

som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 

med andra myndigheter, inspektioner och 

kontroller, beredning i övrigt av ärendet, 

föredragning och beslut. I handläggningstiden ska 

inte räknas in restid. 

Timavgift Avgift för sammanlagd handläggningstid. 

Anmälningsavgift Fast avgift för handläggning av ärenden som är 

anmälningspliktiga enligt miljöbalken 

Fast årlig avgift Årlig avgift för beräknad sammanlagd genomsnittlig 

handläggningstid. 

Inledande bestämmelser 

§ 1. Denna taxa gäller avgifter för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuners 

kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med 

stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom följande områden: 

 naturvård- och kulturvård 

 skydd av områden 

 miljöfarlig verksamhet 

 hälsoskydd 

 verksamheter som förorsakar miljöskador 

 vattenverksamhet 

 skötsel av jordbruksmark 

 kemiska produkter och biotekniska organismer 

 avfall och producentansvar 
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Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 

22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 

rättegångskostnader. 

§ 2. Avgift enligt denna taxa tas ut för 

 Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 

dispens eller undantag. 

 Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 

åtgärd. 

 Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn. 

§ 3. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat, och där 

verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll, enligt MB 

kap26 § 19,  inom det område som klagomålet avser. 

 Handläggning som föranleds av att beslut av Miljö- och byggnadsnämnden enligt 

miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 

§ 4. Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda fall 

fattas av Miljö- och byggnadsnämnden. d.v.s. den kommunala nämnd som är ansvarig för 

handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet. 

§ 5 4. Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgifter enligt denna 

taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för 

att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Timtaxa 

§ 65. Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 720 kronor per hel timme 

handläggningstid.  

§ 76. Avgiftsuttag sker i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift) eller i förhållande till den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som 

anges i taxan. 

§ 87. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet 

samt föredragning och beslut.  Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd 

handläggningstid. 
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Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen 

timavgift ut. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 

19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

§ 9 8. Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar 

de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till 

den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 

2015.  

Avgift för prövning 

§ 10 9. Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag tas ut enligt 

vad som framgår av taxebilagorna 1 och 2 med angivet belopp (fast avgift) eller med 720 

kronor timtaxa enligt § 6 för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid på 

ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser. 

§ 11 10. Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk 

förrän den har besiktigats och godkänts av Miljö- och byggnadsnämnden, ingår kostnaden 

för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, 

varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för Miljö- och 

byggnadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

§ 1211. Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. 

§ 1312. Avgift för prövning ska erläggas för nedlagd handläggningstid  om ansökan avslås 

§ 1413. I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 

Miljö- och byggnadsnämnden är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta 

nämndens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har 

tillkallats av Miljö- och byggnadsnämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden är 

också skyldig att ersätta Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för kungörelser i 

ärenden om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) 

om områdesskydd enligt miljöbalken. 

§ 1514. Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den 

verksamhet eller åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift med anledning av anmälan 

§ 1615. Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd tas ut enligt vad 

som framgår av taxebilagorna 1 och 2 med angivet belopp eller med 720 kronor timtaxa 

enligt § 5 per för varje påbörja halvtimme nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift) 

eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan. 
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Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan 

avser. 

§ 1716. Vid bestämmandet av timavgiften tillämpas bestämmelserna i 8 §. 

§ 1817. Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 

bedriva verksamheten eller åtgärden. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 

miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att 

ersätta Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för kungörelser i ärendet. 

§ 1918. Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 

övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som 

anges i denna taxa. 

Avgift för tillsyn i övrigt 

§ 2019. Avgift för tillsyn i övrigt tas ut enligt vad som framgår av taxebilagorna 1 och 2 

med angivet belopp eller med 720 kronor  timtaxa enligt § 6 för varje påbörjad halvtimme 

nedlagd handläggningstid på i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som 

anges i taxan. 

För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad 

som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 

§ 2120. Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga 

verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den verksamhet som medför 

den högsta avgiften. Tillägg med 25 % av summan av de belopp som anges för de övriga 

verksamheterna kan tillämpas i de fall en verksamhet under en längre tid förorsakat mer 

tillsynstid än vad som bedömts för enskild punkt i taxan. Med längre tid avses här under 

ett flertal år. 

§ 2221. Fast årlig avgift omfattar helt kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift 

skall betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till 

verksamheten har meddelats eller anmälan gjorts eller - i de fall tillstånd eller anmälan inte 

krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i 

avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska 

betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

§ 2322. Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att 

verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår 

inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

§ 2423. Föreligger behov av efterbehandling sedan en verksamhet upphört, utgår full 

avgift för tillsyn som föranleds därav fr.o.m. året efter det att verksamheten upphört 

enligt vad som anges i taxebilagorna om avgift för tillsyn över förorenade områden. 

§ 2524. Vid bestämmandet av timavgiften tillämpas bestämmelserna i 8 §. 
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§ 2625. Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador 

enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. 

miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

§ 2726. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 

denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande m.m. 

§ 2827. Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Mariestads kommun. Betalning 

ska ske inom tid som anges i beslutet om taxa eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor 

§ 2928. Av 1 kap. 2 § och 9 kap 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift 

får verkställas enligt utsökningsbalken. 

§ 3029. Av 1 kap. 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att Miljö- och byggnadsnämnden får förordna att 

dess beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas. 

§ 3130. Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

om avgift hos länsstyrelsen. 

———— 

Denna taxa träder i kraft den 1 april 2016. 

Kommunens äldre taxa tillämpas på mål och ärenden som har inletts före denna taxas 

ikraftträdande. 
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Taxa för Prövning och Tillsyn inom Miljöbalkens område 

Definitioner 

Handläggningstid Med handläggningstid avses den sammanlagda tid 

som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 

med andra myndigheter, inspektioner och 

kontroller, beredning i övrigt av ärendet, 

föredragning och beslut. I handläggningstiden ska 

inte räknas in restid. 

Timavgift Avgift för sammanlagd handläggningstid. 

Anmälningsavgift Fast avgift för handläggning av ärenden som är 

anmälningspliktiga enligt miljöbalken 

Fast årlig avgift Årlig avgift för beräknad sammanlagd genomsnittlig 

handläggningstid. 

Inledande bestämmelser 

§ 1. Denna taxa gäller avgifter för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuners 

kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med 

stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom följande områden: 

 naturvård- och kulturvård 

 skydd av områden 

 miljöfarlig verksamhet 

 hälsoskydd 

 verksamheter som förorsakar miljöskador 

 vattenverksamhet 

 skötsel av jordbruksmark 

 kemiska produkter och biotekniska organismer 

 avfall och producentansvar 
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Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 

22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 

rättegångskostnader. 

§ 2. Avgift enligt denna taxa tas ut för 

 Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 

dispens eller undantag. 

 Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 

åtgärd. 

 Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn. 

§ 3. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat, och där 

verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll, enligt MB kap 

26 § 19, inom det område som klagomålet avser. 

 Handläggning som föranleds av att beslut av Miljö- och byggnadsnämnden enligt 

miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 

§4. Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgifter enligt denna 

taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för 

att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Timtaxa 

§ 5. Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 720 kronor per hel timme 

handläggningstid.  

§ 6. Avgiftsuttag sker i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 

verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift) eller i förhållande till den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som 

anges i taxan. 

§ 7. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet 

samt föredragning och beslut.  Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd 

handläggningstid. 

Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen 

timavgift ut. 
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För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 

19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

§ 8. Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar 

de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till 

den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 

2015.  

Avgift för prövning 

§ 9. Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag tas ut enligt vad 

som framgår av taxebilagorna 1 och 2 med angivet belopp (fast avgift) eller med timtaxa 

enligt § 5 för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift) 

eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser. 

§ 10. Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän 

den har besiktigats och godkänts av Miljö- och byggnadsnämnden, ingår kostnaden för en 

sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför 

besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för Miljö- och 

byggnadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

§ 11. Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. 

§ 12. Avgift för prövning ska erläggas för nedlagd handläggningstid om ansökan avslås 

§ 13. I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av Miljö- 

och byggnadsnämnden är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta 

nämndens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har 

tillkallats av Miljö- och byggnadsnämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden är 

också skyldig att ersätta Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för kungörelser i 

ärenden om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) 

om områdesskydd enligt miljöbalken. 

§ 14. Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den 

verksamhet eller åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift med anledning av anmälan 

§ 15. Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd tas ut enligt vad som 

framgår av taxebilagorna 1 och 2 med angivet belopp eller med timtaxa enligt § 5 för varje 

påbörja halvtimme nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i 

övrigt som anges i taxan. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan 

avser. 
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§ 16. Vid bestämmandet av timavgiften tillämpas bestämmelserna i 5 §. 

§ 17. Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 

bedriva verksamheten eller åtgärden. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 

miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att 

ersätta Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för kungörelser i ärendet. 

§ 18. Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i 

övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som 

anges i denna taxa. 

Avgift för tillsyn i övrigt 

§ 19. Avgift för tillsyn i övrigt tas ut enligt vad som framgår av taxebilagorna 1 och 2 med 

angivet belopp eller med timtaxa enligt § 5 för varje påbörjad halvtimme nedlagd 

handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan. 

För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad 

som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 

§ 20. Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga 

verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den verksamhet som medför 

den högsta avgiften. Tillägg med 25 % av summan av de belopp som anges för de övriga 

verksamheterna kan tillämpas i de fall en verksamhet under en längre tid förorsakat mer 

tillsynstid än vad som bedömts för enskild punkt i taxan. Med längre tid avses här under 

ett flertal år. 

§ 21. Fast årlig avgift omfattar helt kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift skall 

betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till 

verksamheten har meddelats eller anmälan gjorts eller - i de fall tillstånd eller anmälan inte 

krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i 

avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska 

betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

§ 22. Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren 

bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta 

årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

§ 23. Föreligger behov av efterbehandling sedan en verksamhet upphört, utgår full avgift 

för tillsyn som föranleds därav fr.o.m. året efter det att verksamheten upphört enligt vad 

som anges i taxebilagorna om avgift för tillsyn över förorenade områden. 

§ 24. Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador 

enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. 

miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 
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Nedsättning av avgift 

§ 25. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 

denna taxa sättas ned  

Avgiftens erläggande m.m. 

§ 26. Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Mariestads kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om taxa eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor 

§ 27. Av 1 kap. 2 § och 9 kap 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken, framgår att Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift får 

verkställas enligt utsökningsbalken. 

§ 28. Av 1 kap. 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken, framgår att Miljö- och byggnadsnämnden får förordna att dess 

beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas. 

§ 29. Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas Miljö- och byggnadsnämndens beslut om 

avgift hos länsstyrelsen. 

———— 

Denna taxa träder i kraft 2018-01-01 
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Ks § 381 Dnr KS 2017/0303

Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar mi5ö och byggnadsnämndens förslag till änd-
ringar i taxan för offentlig kontroll av animaliska biprodukter, bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 september 2017 att god-
känna ändringarna i taxan för animaliska biprodukter och att lämna taxan
vidare till kommunfullmäktige i MTG-kommunerna för fastställande.

Under arbetet med förändringar av miljötaxan utifrån den nya miljöpröv-
ningsförordningen har verksamheten uppmärksammat att taxa för anima-
liska biprodukter inte har uppdateras till gällande timavgift inom mi5ö-
kontorets arbetsområde.

Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med
varandra, det finns inget motiv till att handläggningstider av samma hand-
läggare har olika prisnivåer då verksamheten har samma kostnader för
handläggningen. Av okänd anledning ändrades inte timavgiften i taxan för
animaliska biprodukter samtidigt som ny timavgift, 720 kronor/timme an-
togs för miljöbalkstaxan i juni år 2016.

I det nya taxeförslaget lyder texten i6 § rörande timavgiften.
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för
tillsyn enligt miljöbalken.

den nuvarande formuleringen är:
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 650 kronor per timme nedlagd
handläggningstid (timavgift).

Som följd av anpassning till mi5öbalkstaxan utgår 4 § om indexreglering
av timavgiften.

Justerare

u? -S. Ajl j l

Utdragsbestyrkande
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forts. Ks § 381

?3 § föreslås en ny lydelse för att bättre stämma överens med de avgiftsut-
tag som är rimliga och behöver göras för verksamhetens nedlagda arbete,
framförallt i hanteringen av klagomålsärenden. Formuleringen har tagits
fram i "storstadssamarbetet" där de största kommunala miljötillsynsmyn-
digheterna ilandet ingår. Verksamheten föreslår en förändring av § 3 till
följande:
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som
visar sig obefogat och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kra-
vet på egenkontroll inom det område som klagomålet avser,

den nuvarande formuleringen är:
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som
visar sig obefogat.

Den föreslagna formuleringen gynnar de verksamhetsutövare som är seri-
ösa och följer lagen. Har verksamhetsutövaren en bra utredning av klago-
målet, som visar att det inte finns någon olägenhet, tar kommunen inte ut
någon avgift. Har verksamhetsutövaren inte utrett klagomålet korrekt och
därmed inte fö5t lagen, så har kommunen skäl att ta ut avgift för handlägg-
ningstiden.

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 25 oktober 2017 att rekommen-
dera kommunfullmäktige i MTG-kommunerna besluta att höja taxorna för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, offentlig kontroll av animaliska bi-
produkter och prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen med konsu-
mentprisindex.

Miljö- och byggnadschefen föreslår följande beslutsformulering;
att taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter antas enligt för-
slag från miljö och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 5 september 2017, § 98
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 25
oktober 2017, punkt 3
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvists, e-postmeddelande den 1 no-
vember 2017 med förslag på beslutsformuleringar
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 192

Bilaga Ks § 381 /17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

'?Justerare,
</-<' - jt4t'

Utdragsbestyrkande
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Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter (förslag)

Inledande bestämmelser

1 S Denna taxa gäuer avgifter för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för offentlig kontroll,
enligt lag (2006:805) om foder och anirnaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med
stöd av denna lag samt de EU-bestämmelset som kompketteras av lagen.

2(S ?Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärdet vid offentlig konttou i
Övrigt.

3 S Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

offentlig kontrou som betot på klagomål som visar sig obefogat och där
vetksamhetsutövaren samtidigt hat upp$llt ktavet på egenkonttoll, enligt ]'v'fB kap 26 S 19,
inom det ornråde som klagomålet avser
handläggning som betor på överklagande av beslut.

4 S Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Åffljö- och byggnadsnämnden.

*

*

Timtaxa (timavgiff)

5 § Tirnavgiften i denna taxa är densamma som kommunens gällande tirnavgift för tillsyn enligt
rniljöbalken.

Avgiftsuttag sker i föföåuande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas euer i förhållande tiu
faktiskt nedlagd kontroutid i varje ärende eller enligt de andta gmndet som anges i taxan.
I de fau t'rnavgift tas ut i förhlande tdl faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontroutid den
satnrnanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden hat använt för inläsning av ätendet,
kontaktet med pattet, samtåd med experter och myndighetet, inspektioner, revisionet, beredning
i ömgt i ärendet samt föredragning och beslut.

För inspektionet, mätningar och andra offentliga kontrouer som utförs mt«hgar? meuan klockan
19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
rnidsommarafton och helgdagat, tas avgift ut med 1,5 gfögei: otdinatie tirnavgift.

Årlig kontrollavgift

6 S Fe5r no.i«al offentlig konttou som ska säkerställa efterlevnaden av bestä?rnrnelsetna om
animaliska biptoduktet ska en fast åtlig konttollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den
kontroutid miljöskyddsnämnden bedömer tilltäcklig.

!,}"
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Kontrolltiden bestäms genom en riskanalys enligt de tiktlinjer som Jordbruksverket lagt fast i sina
vägledningsdokument.

Den årliga konttouavgiften beräföas genom att konttoutiden multipliceras med tirntaxan

7 S Fast årlig kontrouavgift omfattar kalenderåt och far tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska
betalas med helt avgiftsbelopp föt varje påbörjat kalenderår som verksamheten bednvs. Det
framgår av 10 S förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig konttou av foder och
anirnaliska biprodukter.

8 S Den årliga kontrouavgiften ska betalas av den företagare som befattar sig med anirnaliska
biproduktet vilkens verksarnhet är förernål för kontroll.

Avgiff för extra offentlig kontroil

9 S Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontrou som går utöver den
normala kontrouverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt tirntaxan i5 S

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882 / 2004 om offentlig
kontrou för att säkerställa konttouen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestärmnelserna om djurhfflsa och djutsk5rdd, ska den företagate som har ansvaret för den
btistande efterlevnaden, eller får den företagare som %er euer innehar produktetna vid den tid då
den extra offentliga kontrouen genomförs, debiteras de kosföader som den extra offentliga
kontrouen medför.

Nedsättning av avgiff

10 S Om det finns särskilda skäl får Miljö- och byggnadsnämnden besluta att avgift enligt denna
taxa ska sättas ned.

Anvisning för nedgrävning av animaliska biprodukter

11 S Anvisningar vid nedgtävning av anirnaliska biprodukter m.m. ska betalas med en avgift
motsvatande högst 2 tirnmats handläggningstid.

Avgiftens erläggande m.m.

12 S Betaföing av avgift enligt denna taxa ska ske tul Miljö- och byggnadsnämnden Betaföing ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

13 S Av 33 S lagen om fodet och anirnaliska biprodukter framgår att nämnden fåt förordna att
dess beslut om avgift ska gia omedelbart även om det överklagas.

14 S Enligt 31 (j lagen om foder och animaliska biptodukter överklagas kommunal nämnds beslut
om avgift hos länsstyrelsen.

" Å-A ;;t
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Denna taxa träder i kraft XYXX-XX-XX.
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Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs 
styrgrupp 
 
 
Tid:  2017-10-25 kl. 13.30–16.40 
Plats:  Kommunhuset, Töreboda 
 
Närvarande: 
Bengt Sjöberg (M), Töreboda kommun, ordförande 
Björn Thodenius (M), Gullspångs kommun 
Bo Hagström (C), Gullspångs kommun 
Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun 
Ida Ekeroth (S), Mariestads kommun 
Johan Abrahamsson (M), Mariestads kommun 
Pernilla Johansson (C), Töreboda kommun 
Rune Skogsberg (C), Mariestads kommun 
 
Gunilla Druve Jansson, ordförande i Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden, punkt 1 
och del av punkt 2 
Annika Kjellkvist, verksamhetschef Miljö- och bygg, punkt 3 
Kristofer Svensson, kommunchef Mariestads kommun 
Per-Ola Hedberg, kommunchef Töreboda kommun 
Mariana Frankén, kommunsekreterare, Töreboda kommun 
 

1. Inledning 
Ordförande Bengt Sjöberg (M) hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 
 
 

2. Nära vård i Norra Skaraborg 
 
Ordföranden i Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Gunilla Druve Jansson infor-
merar om Nära vård i Norra Skaraborg. 
 
MTG styrgrupp diskuterar ärendet. 
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3. Taxor från miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 september 2017 föreslå kommun-
fullmäktige i MTG-kommunerna fastställa nya taxor för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, offentlig kontroll av animaliska biprodukter och prövning och tillsyn en-
ligt strålskyddslagen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun beslutade den 27 septem-
ber 2017 att överlämna taxorna om prövning och tillsyn enligt miljöbalken, offentlig 
kontroll av animaliska biprodukter och prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
till MTG-styrgrupp för synpunkter innan de lämnas vidare till fullmäktige för slut-
ligt ställningstagande. 
 
Verksamhetschef Miljö- och bygg Annika Kjellkvist lämnar en redogörelse i 
ärendet. 
 
Beslut: 
Styrgruppen rekommenderar kommunfullmäktige i MTG-kommunerna besluta att 
höja taxorna för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, offentlig kontroll av anima-
liska biprodukter och prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen med konsument-
prisindex. 
 

4. MTG-kommunernas sammanträdesarvoden 
Bengt Sjöberg (M) tog vid styrgruppens sammanträde den 22 maj 2017 upp frågan 
om enhetliga sammanträdesarvoden i MTG-kommunerna och föreslog att kommu-
nerna från och med nästa mandatperiod beslutar om samma regler för samman-
trädesarvoden. Styrgruppen beslutade att uppdra åt sekreteraren att skicka ut 
MTG-kommunernas nu gällande arvodesbestämmelser till styrgruppen och att 
ärendet tas upp till behandling igen vid nästa sammanträde. 
 
Styrgruppen beslutade den 1 september 2017 att avvakta Mariestads kommuns ar-
vodesberednings sammanträde den 20 september 2017 och att ta upp ärendet till 
behandling igen vid nästa sammanträde. 
 
Johan Abrahamsson (M) redogör för Mariestads kommuns arvodesberednings för-
slag till sammanträdesarvoden. 
 
Beslut: 
Styrgruppen beslutar att uppdra till respektive kommun att ta ställning till 
Mariestads kommuns förslag till arvoden för eventuell samordning med målet att 
alla ledamöter i MTG-nämnderna har samma arvode. 
 
 

5. Genomförandeprojekt: dataskyddsförordningen/Ny dataskyddslag 
Kommuncheferna Kristofer Svensson och Per-Ola Hedberg informerar om projekt 
GDPR i Skaraborg - förslag till genomförandeprojekt. 
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Beslut: 
Styrgruppen uppdrar till kommuncheferna att lämna förslag om delprojektledare 
med finansiering vid styrgruppens nästa sammanträde den 19 december. 
 
 

6. IT-nämndens beslut § 30/17 – Fördelningsmodell, samt Framtidsdag 
MTG 
IT-nämnden beslutade den 14 september 2017 bland annat att uppdra åt IT-chefen 
att i samarbete med ekonomicheferna fortsätta arbetet med införandet av en ny 
kostnadsfördelningsmodell från 2018 enligt presenterat förslag vid IT-nämndens 
sammanträde. IT-nämnden beslutade vidare föreslå att frågan om samordning av 
IT-system (gemensamma verksamhetssystem) inom MTG tas upp till behandling 
vid nästa MTG Framtidsdag. 
 
Beslut: 
Styrgruppen uppdrar till kommuncheferna att bevaka frågan om fördelningsmodell 
och återkomma till styrgruppen om behov uppstår. 
 
 

7. Orange Day – 25 november 
FN har utsett den 25 november till den internationella dagen för avskaffandet av 
mäns våld mot kvinnor. Syftet är att öka allmänhetens medvetenhet om problemet 
och öka politisk vilja och resurser för att förebygga och få ett slut på alla former av 
våld mot flickor och kvinnor i alla delar av världen. 
 
Ordföranden i UN Women Sverige, Monica Green skriver att för att våld mot kvin-
nor ska uppmärksammas har den 25 november utsetts till Orange Day. På Orange 
Day uppmanas människor världen över att ta på sig något orange som ett ställ-
ningstagande mot våldet mot kvinnor. Målet är en värld fri från våld mot flickor 
och kvinnor. Även byggnader lyser orange den 25 november, till exempel 
Operahuset i Sydney, Eiffeltornet, Empire State Building, Sfinxen, Holmenkollen, 
tele2Arena och Scandinavium. Ordföranden i UN Women Sverige uppmanar kom-
munerna att också lysa upp någon byggnad den 25 november. 
 
MTG styrgrupp diskuterar frågan. 
 
 

8. Aktuell information från samverkan, Försäkringsfrågor, Informations-
säkerhetssamordnare, MTG-samordnare, Överförmyndarverksamhet, 
Alkoholhandläggning 
Kommuncheferna informerar följande; 
 säkerhetssamordnare Per Ahlström har utsetts till 

informationssäkerhetssamordnare, 
 ett omtag görs av MTG-samordnare, förslag att halvtidstjänsten kombineras 

med digitalisering till en heltidstjänst, 
 med anledning av att handläggaren på överförmyndarkontoret går i pension 

ska framtida samarbete utredas, 
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 samarbetet om alkoholhandläggning med Skara kommun avslutas, ett nytt 
samarbete tas upp med Lidköpings kommun, där flera andra kommuner också 
ingår. 

 
Beslut: 
Styrgruppen uppdrar till kommuncheferna att utreda framtida samarbete om 
överförmyndarverksamheten. 
 
 

9. Gemensamma utbildningar, Nya kommunallagen och 
Dataskyddsförordningen 
Information har skickats ut om utbildning om nya kommunallagen den 28 
november i Mariestad. Kommuncheferna återkommer om utbildning om 
dataskyddsförordningen en halv dag för förtroendevalda. 
 
 

10. Ej avslutade uppdrag 
MTG styrgrupp beslutade den 22 maj 2017 att uppdra åt kommuncheferna att göra 
en förstudie om eventuellt samarbete inom kosten. 
Kommunchef Per-Ola Hedberg informerar att Töreboda kommun gör en organisa-
tionsförändring inom kostverksamheten. 
 
Beslut: 
Styrgruppen uppdrar till kommuncheferna att till nästa sammanträde sammanställa 
en lista på ej avslutade uppdrag. 
 
 

11. Avfallstaxa, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 
Johan Abrahamsson (M) tog vid föregående möte upp frågan om AÖS förslag till ny 
avfallstaxa till behandling. MTG styrgrupp beslutade den 1 september 2017 att 
uppdra åt kommuncheferna att utreda och lämna förslag till egen taxa för MTG-
kommunerna för grovavfall. 
 
Kommunchef Per-Ola Hedberg har utrett skillnaderna i nuvarande taxa och före-
slagen ny taxa för bland annat grovavfall. 
 
Beslut: 
Styrgruppen beslutar att avvakta AÖS ägarsamråd. 
 
 

12. MTG-avtalen 
Johan Abrahamsson (M) föreslår att MTG-avtalen revideras när det gäller antalet 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och i miljö- och byggnadsnämnden 
samt redaktionellt och språkmässigt om så behövs. Han föreslår att antalet 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden 
utökas till 15 och att Mariestads kommun utser 7 ledamöter och ersättare, 
Töreboda kommun 5 och Gullspångs kommun 3. 
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Beslut: 
Styrgruppen uppdrar till kommuncheferna att revidera MTG-avtalen så att antalet 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden ut-
ökas till 15 och att Mariestads kommun utser 7 ledamöter och ersättare, Töreboda 
kommun 5 och Gullspångs kommun 3, samt redaktionellt och språkligt om så behövs. 
 
 

13. Övriga frågor 
 
Sammanträdesdagar 2018 
Till behandling upptas frågan om MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträdesdagar 
och tider 2018. 
 
Beslut: 
Styrgruppen beslutar att sammanträda följande dagar och tider 2018; 
onsdagen den 31 januari kl. 13.30 i Töreboda (Budgetupptakt och övriga frågor) 
torsdagen den 5 april kl. 8.30 i Hova 
torsdagen den 31 maj kl. 13.30 i Mariestad 
fredagen den 24 augusti kl. 8.30 i Töreboda 
torsdagen den 25 oktober kl.13.30 i Hova 
tisdagen den 18 december kl. 8.30 i Mariestad 
 
 

14. Sammanträdet avslutas 
Ordförande Bengt Sjöberg (M) tackar alla och förklarar sammanträdet avslutat. 
Nästa sammanträde är den 19 december 2017 kl. 8.30 i Mariestad. 
 
 
 
Mariana Frankén 
sekreterare 
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 Verksamhet miljö och bygg 
Annika Kjellkvist 
Miljö- och byggnadschef 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ändringarna i taxan för animaliska 
biprodukter och lämnar taxan vidare till kommunfullmäktige i MTG-kommunerna 
för fastställande.   

Bakgrund 

Under arbetet med förändringar av miljötaxan utifrån den nya 
miljöprövningsförordningen har verksamheten uppmärksammat att taxa för 
animaliska biprodukter inte har uppdateras till gällande timavgift inom miljökontorets 
arbetsområde. 
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med varandra, det 
finns inget motiv till att handläggningstider av samma handläggare har olika 
prisnivåer då verksamheten har samma kostnader för handläggningen. Av okänd 
anledning ändrades inte timavgiften i taxan för animaliska biprodukter samtidigt som 
ny timavgift, 720 kr/tim. antogs för miljöbalkstaxan i juni år 2016. 
 
I det nya taxeförslaget lyder texten i 6 § rörande timavgiften. 
 
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn enligt 
miljöbalken.  
 
den nuvarande formuleringen är: 
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 650 kronor per timme nedlagd handläggningstid 
(timavgift).  
 
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxan utgår 4  § om indexreglering av 
timavgiften.  
 

 
I 3 § föreslås en ny lydelse för att bättre stämma överens med de avgiftsuttag som är 
rimliga och behöver göras för verksamhetens nedlagda arbete, framförallt i 
hanteringen av klagomålsärenden. Formuleringen har tagits fram i 
”storstadssamarbetet” där de största kommunala miljötillsynsmyndigheterna i landet 
ingår. Verksamheten föreslår en förändring av § 3 till följande: 
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Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och 
där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område som 
klagomålet avser.  
 
den nuvarande formuleringen är: 
 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
 
Den föreslagna formuleringen gynnar de verksamhetsutövare som är seriösa och 
följer lagen. Har verksamhetsutövaren en bra utredning av klagomålet, som visar att 
det inte finns någon olägenhet, tar vi ingen avgift. Har verksamhetsutövaren inte 
utrett klagomålet korrekt och därmed inte följt lagen, så har vi skäl att ta ut avgift för 
handläggningstiden.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-08-24, Taxa 
för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
 
Förslag till ny taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
 
Taxa med läsanvisningar till förändring     
 
 

Annika Kjellkvist 
Miljö- och byggnadschef   

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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   Dnr: 2017 Maxxxx 

Verksamhet miljö- och bygg 
Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad 
Tel: 0501-756005, 756020, 756030 
E-post: mbn@mariestad.se 

 

Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter (förslag) 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för offentlig kontroll, 

enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med 

stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i 

övrigt. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 offentlig kontroll som beror på klagomål som visar sig obefogat och där 

verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll, enligt MB kap 26 § 19, 

inom det område som klagomålet avser 

 handläggning som beror på överklagande av beslut. 

4 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 

taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 

månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före 

avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2012. 

5 4 § Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Miljö- och 

byggnadsnämnden. Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och byggnadsnämnden.  

Timtaxa (timavgift) 

6 5 §  Timavgiften i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn enligt 

miljöbalken. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till 

faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den 

sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, 

kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, beredning 

i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  

För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 

19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

mailto:mbn@mariestad.se
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Årlig kontrollavgift 

7 6 § För normal offentlig kontroll som ska säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna om 

animaliska biprodukter ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den 

kontrolltid miljöskyddsnämnden bedömer tillräcklig. 

Kontrolltiden bestäms genom en riskanalys enligt de riktlinjer som Jordbruksverket lagt fast i sina 

vägledningsdokument. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan, 650 

kronor. 

8 7 § Fast årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska 

betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Det 

framgår av 10 § förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och 

animaliska biprodukter. 

9 8 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den företagare som befattar sig med animaliska 

biprodukter vilkens verksamhet är föremål för kontroll. 

Avgift för extra offentlig kontroll 

10 9 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den 

normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan i 5 §, 650 

kronor per timme. 

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig 

kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 

bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den 

bristande efterlevnaden, eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då 

den extra offentliga kontrollen genomförs, debiteras de kostnader som den extra offentliga 

kontrollen medför. 

Nedsättning av avgift 

11 10 § Om det finns särskilda skäl får Miljö- och byggnadsnämnden besluta att avgift enligt 

denna taxa ska sättas ned eller efterges. 

Anvisning för nedgrävning av animaliska biprodukter 

 11 § Anvisningar vid nedgrävning av animaliska biprodukter m.m. ska betalas med en avgift 

motsvarande högst 2 timmars handläggningstid. 

Avgiftens erläggande m.m. 

12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och byggnadsnämnden Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. 
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Verkställighetsfrågor m.m. 

13 § Av 33 § lagen om foder och animaliska biprodukter framgår att nämnden får förordna att 

dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

14 § Enligt 31 § lagen om foder och animaliska biprodukter överklagas kommunal nämnds beslut 

om avgift hos länsstyrelsen. 

____________ 

Denna taxa träder i kraft xxxx-xx-xx. 
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   Dnr: 2017 Maxxxx 

Verksamhet miljö- och bygg 
Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad 
Tel: 0501-756005, 756020, 756030 
E-post: mbn@mariestad.se 

 

Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter (förslag) 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för offentlig kontroll, 

enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med 

stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i 

övrigt. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 offentlig kontroll som beror på klagomål som visar sig obefogat och där 

verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll, enligt MB kap 26 § 19, 

inom det område som klagomålet avser 

 handläggning som beror på överklagande av beslut. 

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och byggnadsnämnden.  

Timtaxa (timavgift) 

5 § Timavgiften i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn enligt 

miljöbalken. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till 

faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den 

sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, 

kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, beredning 

i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  

För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 

19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Årlig kontrollavgift 

6 § För normal offentlig kontroll som ska säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna om 

animaliska biprodukter ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den 

kontrolltid miljöskyddsnämnden bedömer tillräcklig. 

mailto:mbn@mariestad.se
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Kontrolltiden bestäms genom en riskanalys enligt de riktlinjer som Jordbruksverket lagt fast i sina 

vägledningsdokument. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan 

7 § Fast årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska 

betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Det 

framgår av 10 § förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och 

animaliska biprodukter. 

8 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den företagare som befattar sig med animaliska 

biprodukter vilkens verksamhet är föremål för kontroll. 

Avgift för extra offentlig kontroll 

9 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den 

normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan i 5 § 

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig 

kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 

bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den 

bristande efterlevnaden, eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då 

den extra offentliga kontrollen genomförs, debiteras de kostnader som den extra offentliga 

kontrollen medför. 

Nedsättning av avgift 

10 § Om det finns särskilda skäl får Miljö- och byggnadsnämnden besluta att avgift enligt denna 

taxa ska sättas ned. 

Anvisning för nedgrävning av animaliska biprodukter 

11 § Anvisningar vid nedgrävning av animaliska biprodukter m.m. ska betalas med en avgift 

motsvarande högst 2 timmars handläggningstid. 

Avgiftens erläggande m.m. 

12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och byggnadsnämnden Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

13 § Av 33 § lagen om foder och animaliska biprodukter framgår att nämnden får förordna att 

dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

14 § Enligt 31 § lagen om foder och animaliska biprodukter överklagas kommunal nämnds beslut 

om avgift hos länsstyrelsen. 

____________ 
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Denna taxa träder i kraft xxxx-xx-xx. 

 



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-29

Sida

613

Ks § 382 Dnr KS 2017/0302

Taxa för strålskydd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar miljö och byggnadsnämndens förslag till änd-
ringar i strålskyddstaxan, bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 september 2017 att god-
känna ändringarna i strålskyddstaxan och att lämna taxan vidare till kom-
munfullmäktige i MTG-kommunerna för fastställande.

Taxan har redigerats för att hänvisa till rätt lagrum.
Strålskyddsmyndigheten har gett ut nya föreskrifter för solarier sedan
förra taxan beslutades år 2013.

Under arbetet med förändringar av miljöbalkstaxan utifrån den nya miljö-
prövningsförordningen har verksamheten uppmärksammat att taxan för
strålskydd inte har uppdateras till gällande timavgift inom miljökontorets
arbetsområde.

Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med
varandra, det finns inget motiv till att handläggningstider av samma hand-
läggare har olika prisnivåer då verksamheten har samma kostnader för
handläggningen. Av okänd anledning ändrades inte timavgiften i strål-
skyddtaxan samtidigt som ny timavgift, 720 kronor/timme antogs för mil-
jöbalkstaxan i juni år 2016.

l det nya taxeförslaget lyder texten i8 § rörande timavgiften.
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för
tillsyn enligt miljöbalken.

den nuvarande formuleringen är:
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 650 kronor per timme nedlagd
handläggningstid (timavgift). Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd
handläggningstid i varje ärende.

Justerare

J,g lli,)
Utdragsbestyrkande
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Sida
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forts. Ks § 382

Som fö5d av anpassning till mi5öbalkstaxan utgår 4 § om indexreglering
av timavgiften.

?3 § föreslås en ny lydelse för att bättre stämma överens med de avgiftsut-
tag som är rimliga och behöver göras för verksamhetens nedlagda arbete,
framförallt i hanteringen av klagomålsärenden. Formuleringen har tagits
fram i "storstadssamarbetet" där de största kommunala miljötillsynsmyn-
digheterna ilandet ingår. Verksamheten föreslår en förändring av § 3 till
fö5ande:
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som
visar sig obefogat och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kra-
vet på egenkontroll inom det område som klagomålet avser.

den nuvarande formuleringen är:
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som
visar sig obefogat.

Den föreslagna formuleringen gynnar de verksamhetsutövare som är seri-
ösa och följer lagen. Har verksamhetsutövaren en bra utredning av klago-
målet, som visar att det inte finns någon olägenhet, tar kommunen inte ut
någon avgift. Har verksamhetsutövaren inte utrett klagomålet korrekt och
alltså inte följt lagen, så har kommunen skäl att ta ut avgift för handlägg-
ningstiden.

Den fasta avgiften för anmälan i 7 § ersätts med en avgift som refererar till
ett fast timantal för ett handlagt ärende. Antalet timmar är satta utefter en
generell behovsbedömning och ijämförelse med närliggande kommuner.

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 25 oktober 2017 att rekommen-
dera kommunfullmäktige i MTG-kommunerna besluta att höja taxorna för
prövning och tillsyn enligt mi5öbalken, offentlig kontroll av animaliska bi-
produkter och prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen med konsu-
mentprisindex.

Mi5ö- och byggnadschefen föreslår fö5ande beslutsformulering;
att taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen antas enligt förslag
från miljö och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 5 september 2017, § 99

Justerare

gg 7iv
Utdragsbestyrkande
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Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 25
oktober 2017, punkt 3
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvists, e-postmeddelande den 1 no-
vember 2017 med förslag på beslutsformuleringar
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 193

Bilaga Ks § 382/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare

???< 9 ' ii,i
Utdragsbestyrkande
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Milj5- ofö byggnadsföivaltningen
Kyr:ogatan 2, 542 86 Matiestad
Tel:0501-756005, 756020, 756030
E-p>st: mbn@mariestad.se
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Taxa enligt strålskyddslagen (förslag)
Taxan är beslutad med stöd av 43 S sttålskyddslagen (1988:220),
16 a % strålskyddsförotdningen (1988:293) med hänvisning tilll6 S får kommunfullrnäktige
meddela föresktiftet om avgift för en kommunal nämnds kostnadet föt tillsyn över?
solarieverksamhet,

19 S Strålsäkerhetsmyndighetens föteskiifter (SSMFS 2012:5) om solarier.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och byggnadsnärnndens kostnader föt tillsyn enligt
strålsk7ddslagen (1988:220) och de föresktifter som meddelats med stöd av lagen.
2 § Avgiftssk71dig i den som bednver euet avset att bedtiva solatieverksamhet som omfattas av
stt'lskyddslagen.

3 § ÄvgVrt enligt denna taxa tas inte ut för:

Tillsyn som sker med anledning av klagornål som visar sig vara obefogat och där
verksamhetsutövaren sarntidigt har uppfyut kravet på egenkontroll, enligt MB kap 26 S 19,
inom det område som klagornålet avser.
Handläggning som sker med anledning av att beslut av Miliö- och byggnadsnämnden enligt
strålsk5rddslagen eller föreskmfter meddelade med stöd av lagen överklagas.

4 % Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av ]'vfiljö- och byggnadsnärnnden.
5 § Enligt 31 S sttålskyddslagen ska den som bedriver verksamhet enligt lagen på begman av
tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahåua de handlingar som behövs för
tillsynen.

6 § Betaföing av avgift enligt denna taxa ska ske tul Miljö- och byggnadsnämnden. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift euet i räkning

*

Avgift med anledning av anmälan

7 § Av 10 S Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om
solarier och artificiella solningsanläggningar SSMFS 201:5 frarngår att den som avser att
bedtiva vetksamhet dät kosmetiskt solatium upplåts till allrnänheten ska anrnffla verksamheten till
Miljö- och byggnadsnämnden. Paragtafen anget också vilka förändtingar av verksamheten som
verksamhetsutövaren måste anrnäla till Miljö- och byggnadsnämnden.
Avgift föi: handl%gning med anledning a'v anmälan av solatievetksamhet tas ut enligt nedan

Anmälan av ny vetksamhet 3 x timavgift

C Å, ,gg k
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Anmälningspliktig förändring av befintlig verksamhet 2 x timavgift

Avgift med anledning av anrnälan ska betalas föt vatje avgiftsbel'agt ätende som anmälan avser.
I avgiften föt anrnälan om n5r vetksamhet ingåt en (1) inspektion av verksamheten.
Om inspektion måste ske irid ytterligare afae tas timavgift enligt S 8 ut föt Miljö och
byggnadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

Timavgift

8 % Tfönavgift i denna taxa fi'r? densarnma som kommunens gäuande tirnavgift för tillsyn enligt
rniljöbalken. Avgiftsuttag sker i förhllande till nedlagd handläggningstid i varje ätende.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som vatje tjänsteman vid Miljö- och
byggnadsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, tesor, revisioner, provtagning och kontroller i övrfigt,
betedning i övngt i ätendet samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in
restid.

Timavgift tas ut för vai:je påbörjad halv timrne nedlagd handläggningstid.
Föt inspektioner, mätningat och andta kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00, lötdagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, rnidsornmatafton ellet helgdagar, tas
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgiften ska etläggas av den som bedtiver verksarnhet som i anmfflningspliktig enligt vad som
framgår av 8 S ovan.

Nedsättning av avgift

9 § Om det finns särskilda skäl får Miliö- och byggnadsnämnden besluta att avgift enligt denna
taxa ska sättas ned

Överklagande

10 § Av 19 S strålsk5rddsförordningen följer att beslut om avgift överklagas hos
förvaltningsrätten.

Denna taxa ttföer i kraft xxxx-xx-xx.
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Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs 
styrgrupp 
 
 
Tid:  2017-10-25 kl. 13.30–16.40 
Plats:  Kommunhuset, Töreboda 
 
Närvarande: 
Bengt Sjöberg (M), Töreboda kommun, ordförande 
Björn Thodenius (M), Gullspångs kommun 
Bo Hagström (C), Gullspångs kommun 
Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun 
Ida Ekeroth (S), Mariestads kommun 
Johan Abrahamsson (M), Mariestads kommun 
Pernilla Johansson (C), Töreboda kommun 
Rune Skogsberg (C), Mariestads kommun 
 
Gunilla Druve Jansson, ordförande i Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden, punkt 1 
och del av punkt 2 
Annika Kjellkvist, verksamhetschef Miljö- och bygg, punkt 3 
Kristofer Svensson, kommunchef Mariestads kommun 
Per-Ola Hedberg, kommunchef Töreboda kommun 
Mariana Frankén, kommunsekreterare, Töreboda kommun 
 

1. Inledning 
Ordförande Bengt Sjöberg (M) hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 
 
 

2. Nära vård i Norra Skaraborg 
 
Ordföranden i Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Gunilla Druve Jansson infor-
merar om Nära vård i Norra Skaraborg. 
 
MTG styrgrupp diskuterar ärendet. 



  2 

 
 

3. Taxor från miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 september 2017 föreslå kommun-
fullmäktige i MTG-kommunerna fastställa nya taxor för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, offentlig kontroll av animaliska biprodukter och prövning och tillsyn en-
ligt strålskyddslagen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun beslutade den 27 septem-
ber 2017 att överlämna taxorna om prövning och tillsyn enligt miljöbalken, offentlig 
kontroll av animaliska biprodukter och prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
till MTG-styrgrupp för synpunkter innan de lämnas vidare till fullmäktige för slut-
ligt ställningstagande. 
 
Verksamhetschef Miljö- och bygg Annika Kjellkvist lämnar en redogörelse i 
ärendet. 
 
Beslut: 
Styrgruppen rekommenderar kommunfullmäktige i MTG-kommunerna besluta att 
höja taxorna för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, offentlig kontroll av anima-
liska biprodukter och prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen med konsument-
prisindex. 
 

4. MTG-kommunernas sammanträdesarvoden 
Bengt Sjöberg (M) tog vid styrgruppens sammanträde den 22 maj 2017 upp frågan 
om enhetliga sammanträdesarvoden i MTG-kommunerna och föreslog att kommu-
nerna från och med nästa mandatperiod beslutar om samma regler för samman-
trädesarvoden. Styrgruppen beslutade att uppdra åt sekreteraren att skicka ut 
MTG-kommunernas nu gällande arvodesbestämmelser till styrgruppen och att 
ärendet tas upp till behandling igen vid nästa sammanträde. 
 
Styrgruppen beslutade den 1 september 2017 att avvakta Mariestads kommuns ar-
vodesberednings sammanträde den 20 september 2017 och att ta upp ärendet till 
behandling igen vid nästa sammanträde. 
 
Johan Abrahamsson (M) redogör för Mariestads kommuns arvodesberednings för-
slag till sammanträdesarvoden. 
 
Beslut: 
Styrgruppen beslutar att uppdra till respektive kommun att ta ställning till 
Mariestads kommuns förslag till arvoden för eventuell samordning med målet att 
alla ledamöter i MTG-nämnderna har samma arvode. 
 
 

5. Genomförandeprojekt: dataskyddsförordningen/Ny dataskyddslag 
Kommuncheferna Kristofer Svensson och Per-Ola Hedberg informerar om projekt 
GDPR i Skaraborg - förslag till genomförandeprojekt. 
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Beslut: 
Styrgruppen uppdrar till kommuncheferna att lämna förslag om delprojektledare 
med finansiering vid styrgruppens nästa sammanträde den 19 december. 
 
 

6. IT-nämndens beslut § 30/17 – Fördelningsmodell, samt Framtidsdag 
MTG 
IT-nämnden beslutade den 14 september 2017 bland annat att uppdra åt IT-chefen 
att i samarbete med ekonomicheferna fortsätta arbetet med införandet av en ny 
kostnadsfördelningsmodell från 2018 enligt presenterat förslag vid IT-nämndens 
sammanträde. IT-nämnden beslutade vidare föreslå att frågan om samordning av 
IT-system (gemensamma verksamhetssystem) inom MTG tas upp till behandling 
vid nästa MTG Framtidsdag. 
 
Beslut: 
Styrgruppen uppdrar till kommuncheferna att bevaka frågan om fördelningsmodell 
och återkomma till styrgruppen om behov uppstår. 
 
 

7. Orange Day – 25 november 
FN har utsett den 25 november till den internationella dagen för avskaffandet av 
mäns våld mot kvinnor. Syftet är att öka allmänhetens medvetenhet om problemet 
och öka politisk vilja och resurser för att förebygga och få ett slut på alla former av 
våld mot flickor och kvinnor i alla delar av världen. 
 
Ordföranden i UN Women Sverige, Monica Green skriver att för att våld mot kvin-
nor ska uppmärksammas har den 25 november utsetts till Orange Day. På Orange 
Day uppmanas människor världen över att ta på sig något orange som ett ställ-
ningstagande mot våldet mot kvinnor. Målet är en värld fri från våld mot flickor 
och kvinnor. Även byggnader lyser orange den 25 november, till exempel 
Operahuset i Sydney, Eiffeltornet, Empire State Building, Sfinxen, Holmenkollen, 
tele2Arena och Scandinavium. Ordföranden i UN Women Sverige uppmanar kom-
munerna att också lysa upp någon byggnad den 25 november. 
 
MTG styrgrupp diskuterar frågan. 
 
 

8. Aktuell information från samverkan, Försäkringsfrågor, Informations-
säkerhetssamordnare, MTG-samordnare, Överförmyndarverksamhet, 
Alkoholhandläggning 
Kommuncheferna informerar följande; 
 säkerhetssamordnare Per Ahlström har utsetts till 

informationssäkerhetssamordnare, 
 ett omtag görs av MTG-samordnare, förslag att halvtidstjänsten kombineras 

med digitalisering till en heltidstjänst, 
 med anledning av att handläggaren på överförmyndarkontoret går i pension 

ska framtida samarbete utredas, 
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 samarbetet om alkoholhandläggning med Skara kommun avslutas, ett nytt 
samarbete tas upp med Lidköpings kommun, där flera andra kommuner också 
ingår. 

 
Beslut: 
Styrgruppen uppdrar till kommuncheferna att utreda framtida samarbete om 
överförmyndarverksamheten. 
 
 

9. Gemensamma utbildningar, Nya kommunallagen och 
Dataskyddsförordningen 
Information har skickats ut om utbildning om nya kommunallagen den 28 
november i Mariestad. Kommuncheferna återkommer om utbildning om 
dataskyddsförordningen en halv dag för förtroendevalda. 
 
 

10. Ej avslutade uppdrag 
MTG styrgrupp beslutade den 22 maj 2017 att uppdra åt kommuncheferna att göra 
en förstudie om eventuellt samarbete inom kosten. 
Kommunchef Per-Ola Hedberg informerar att Töreboda kommun gör en organisa-
tionsförändring inom kostverksamheten. 
 
Beslut: 
Styrgruppen uppdrar till kommuncheferna att till nästa sammanträde sammanställa 
en lista på ej avslutade uppdrag. 
 
 

11. Avfallstaxa, Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 
Johan Abrahamsson (M) tog vid föregående möte upp frågan om AÖS förslag till ny 
avfallstaxa till behandling. MTG styrgrupp beslutade den 1 september 2017 att 
uppdra åt kommuncheferna att utreda och lämna förslag till egen taxa för MTG-
kommunerna för grovavfall. 
 
Kommunchef Per-Ola Hedberg har utrett skillnaderna i nuvarande taxa och före-
slagen ny taxa för bland annat grovavfall. 
 
Beslut: 
Styrgruppen beslutar att avvakta AÖS ägarsamråd. 
 
 

12. MTG-avtalen 
Johan Abrahamsson (M) föreslår att MTG-avtalen revideras när det gäller antalet 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och i miljö- och byggnadsnämnden 
samt redaktionellt och språkmässigt om så behövs. Han föreslår att antalet 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden 
utökas till 15 och att Mariestads kommun utser 7 ledamöter och ersättare, 
Töreboda kommun 5 och Gullspångs kommun 3. 
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Beslut: 
Styrgruppen uppdrar till kommuncheferna att revidera MTG-avtalen så att antalet 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden ut-
ökas till 15 och att Mariestads kommun utser 7 ledamöter och ersättare, Töreboda 
kommun 5 och Gullspångs kommun 3, samt redaktionellt och språkligt om så behövs. 
 
 

13. Övriga frågor 
 
Sammanträdesdagar 2018 
Till behandling upptas frågan om MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträdesdagar 
och tider 2018. 
 
Beslut: 
Styrgruppen beslutar att sammanträda följande dagar och tider 2018; 
onsdagen den 31 januari kl. 13.30 i Töreboda (Budgetupptakt och övriga frågor) 
torsdagen den 5 april kl. 8.30 i Hova 
torsdagen den 31 maj kl. 13.30 i Mariestad 
fredagen den 24 augusti kl. 8.30 i Töreboda 
torsdagen den 25 oktober kl.13.30 i Hova 
tisdagen den 18 december kl. 8.30 i Mariestad 
 
 

14. Sammanträdet avslutas 
Ordförande Bengt Sjöberg (M) tackar alla och förklarar sammanträdet avslutat. 
Nästa sammanträde är den 19 december 2017 kl. 8.30 i Mariestad. 
 
 
 
Mariana Frankén 
sekreterare 
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 Verksamhet miljö och bygg 
Annika Kjellkvist 
Miljö- och byggnadschef 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Taxa för strålskydd 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ändringarna i strålskyddstaxan och lämnar 
taxan vidare till kommunfullmäktige i MTG-kommunerna för fastställande   

Bakgrund 

Taxan har redigerats för att hänvisa till rätt lagrum. Strålskyddsmyndigheten har gett 
ut nya föreskrifter för solarier har sedan förra taxan beslutades år 2013. 
 
Under arbetet med förändringar av miljöbalkstaxan utifrån den nya 
miljöprövningsförordningen har verksamheten uppmärksammat att taxa för 
strålskydd inte har uppdateras till gällande timavgift inom miljökontorets 
arbetsområde. 
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med varandra, det 
finns inget motiv till att handläggningstider av samma handläggare har olika 
prisnivåer då verksamheten har samma kostnader för handläggningen. Av okänd 
anledning ändrades inte timavgiften i strålskyddtaxan samtidigt som ny timavgift, 720 
kr/tim antogs för miljöbalkstaxan i juni år 2016. 
 
I det nya taxeförslaget lyder texten i 8 § rörande timavgiften. 
 
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn 
enligt miljöbalken. 
 
den nuvarande formuleringen är: 
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 650 kronor per timme nedlagd 
handläggningstid (timavgift). Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd 
handläggningstid i varje ärende. 
 
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxan utgår 4  § om indexreglering av 
timavgiften.  
 
 
 
I 3 § föreslås en ny lydelse för att bättre stämma överens med de avgiftsuttag som är 
rimliga och behöver göras för verksamhetens nedlagda arbete, framförallt i 
hanteringen av klagomålsärenden. Formuleringen har tagits fram i 
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”storstadssamarbetet” där de största kommunala miljötillsynsmyndigheterna i landet 
ingår. Verksamheten föreslår en förändring av § 3 till följande: 
 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig 
obefogat och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll 
inom det område som klagomålet avser.  
 
den nuvarande formuleringen är: 
 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig 
obefogat. 
 
Den föreslagna formuleringen gynnar de verksamhetsutövare som är seriösa och 
följer lagen. Har verksamhetsutövaren en bra utredning av klagomålet, som visar att 
det inte finns någon olägenhet, tar vi ingen avgift. Har verksamhetsutövaren inte 
utrett klagomålet korrekt och alltså inte följt lagen, så har vi skäl att ta ut avgift för 
handläggningstiden.  
Den fasta avgiften för anmälan i 7 § ersätts med en avgift som refererar till ett fast 
timantal för ett handlagt ärende. Antalet timmar är satta utefter en generell 
behovsbedömning och i jämförelse med närliggande kommuner.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Annika Kjellkvist 2017-08-24, Taxa 
för strålskydd 
 
Förslag till ny strålskyddstaxa 
 
Taxa med förändringar     
 
 

Annika Kjellkvist 
Miljö- och byggnadschef   

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Dnr: 2017Maxxxx 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad 
Tel: 0501-756005, 756020, 756030 
E-post: mbn@mariestad.se 

 

Taxa enligt strålskyddslagen (förslag)  

Enligt 16 a § strålskyddsförordningen (1988:293), med hänvisning till 16 §, får 
kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för 
tillsyn över solarieverksamhet  
 
Taxan är beslutad med stöd av 43 § strålskyddslagen (1988:220),  

16 a § strålskyddsförordningen (1988:293) med hänvisning till 16 § får kommunfullmäktige 

meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för tillsyn över 

solarieverksamhet, 

19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier.  

 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för tillsyn enligt 
strålskyddslagen (1988:220) och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att bedriva solarieverksamhet som omfattas av 
strålskyddslagen. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

 Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat och där 

verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll, enligt MB kap 26 § 19, 

inom det område som klagomålet avser.   

 Handläggning som sker med anledning av att beslut av Miljö- och byggnadsnämnden enligt 
strålskyddslagen eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen överklagas. 

4 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före 
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2012. 

5  4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och byggnadsnämnden. 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

 5 § Enligt 31 § strålskyddslagen ska den som bedriver verksamhet enligt lagen på begäran av 
tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för 
tillsynen. 
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 6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och byggnadsnämnden. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning 

Avgift med anledning av anmälan 

8 7 § Av 8 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
solarier och artificiella solningsanläggningar  SSMFS 201:5 Statens strålskyddsinstituts 
föreskrifter (SSI FS 1998:2) om solarier framgår att den som avser att bedriva verksamhet där 
kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten bedriver verksamhet i vilken solarium upplåts till 
allmänheten ska anmäla verksamheten till Miljö- och byggnadsnämnden. Paragrafen anger också 
vilka förändringar av verksamheten som verksamhetsutövaren måste anmäla till Miljö- och 

byggnadsnämnden.  

Avgift för handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet tas ut med 1 300 

kr.enligt nedan  

- Anmälan av ny verksamhet   3 x timavgift 
- Anmälningspliktig förändring av befintlig verksamhet  2 x timavgift 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

I avgiften för anmälan om ny verksamhet ingår en (1) inspektion av verksamheten.  

Om inspektion måste ske vid ytterligare tillfälle tas timavgift enligt § 8 ut för Miljö och 
byggnadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

9 § Om det i beslut i anmälningsärende förordnas att besiktning ska ske av den verksamhet eller 
åtgärd beslutet avser, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften.  

Om besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift enligt 10 § ut för Miljö- och 
byggnadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

Timavgift 

8 § Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn enligt 
miljöbalken.  Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 650 kronor per timme nedlagd 

handläggningstid (timavgift) Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje 
ärende. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- och 
byggnadsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in 
restid. 

Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgiften ska erläggas av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt vad som 
framgår av 8 § ovan. 

 



Nedsättning av avgift 

9 § Om det finns särskilda skäl får Miljö- och byggnadsnämnden besluta att avgift enligt denna 
taxa ska sättas ned 

Överklagande 

11 10 § Av 19 § strålskyddsförordningen följer att beslut om avgift överklagas hos 
förvaltningsrätten. 

___________________________________ 

Denna taxa träder i kraft den1 mars 2014 xxxx-xx-xx. 

Kommunens äldre taxa tillämpas på mål och ärenden som har inletts före denna taxas 
ikraftträdande. 
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Dnr: 2017Maxxxx 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad 
Tel: 0501-756005, 756020, 756030 
E-post: mbn@mariestad.se 

 

Taxa enligt strålskyddslagen (förslag)  

Taxan är beslutad med stöd av 43 § strålskyddslagen (1988:220),  

16 a § strålskyddsförordningen (1988:293) med hänvisning till 16 § får kommunfullmäktige 

meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för tillsyn över 

solarieverksamhet, 

19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier.  

 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för tillsyn enligt 
strålskyddslagen (1988:220) och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att bedriva solarieverksamhet som omfattas av 
strålskyddslagen. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

 Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat och där 

verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll, enligt MB kap 26 § 19, 

inom det område som klagomålet avser.   

 Handläggning som sker med anledning av att beslut av Miljö- och byggnadsnämnden enligt 
strålskyddslagen eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen överklagas. 

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och byggnadsnämnden. 

5 § Enligt 31 § strålskyddslagen ska den som bedriver verksamhet enligt lagen på begäran av 
tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för 
tillsynen. 

6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och byggnadsnämnden. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning 

Avgift med anledning av anmälan 

 7 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
solarier och artificiella solningsanläggningar  SSMFS 201:5 framgår att den som avser att 
bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till 
Miljö- och byggnadsnämnden. Paragrafen anger också vilka förändringar av verksamheten som 
verksamhetsutövaren måste anmäla till Miljö- och byggnadsnämnden.  

Avgift för handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet tas ut enligt nedan  

- Anmälan av ny verksamhet   3 x timavgift 
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- Anmälningspliktig förändring av befintlig verksamhet  2 x timavgift 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

I avgiften för anmälan om ny verksamhet ingår en (1) inspektion av verksamheten.  

Om inspektion måste ske vid ytterligare tillfälle tas timavgift enligt § 8 ut för Miljö och 
byggnadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

Timavgift 

8 § Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn enligt 
miljöbalken.  Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- och 
byggnadsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in 
restid. 

Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgiften ska erläggas av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt vad som 
framgår av 8 § ovan. 

 

Nedsättning av avgift 

9 § Om det finns särskilda skäl får Miljö- och byggnadsnämnden besluta att avgift enligt denna 
taxa ska sättas ned 

Överklagande 

10 § Av 19 § strålskyddsförordningen följer att beslut om avgift överklagas hos 
förvaltningsrätten. 

___________________________________ 

Denna taxa träder i kraft xxxx-xx-xx. 
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Ks § 383 Dnr KS 2017/0337

Delårsrapport 2017, Tolkförmpdling Väst

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger Tolkförmedling Västs delårsrapport 2016 till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översänt delårsrapport för
perioden 1 januari-31 augusti 2017.

Ekonomi

Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader
minst ska täckas av årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål
anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom för-
medling av tolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är ar-
voden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för ar-
voden och totala intäkter är beroende av hur mycket tolktjänster som be-
ställs. Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjäns-
ter enligt självkostnadsprincipen.

Helårsprognos iförhållande till budget
Budget 2017 är lagd utifrån 380 000 uppdrag och beräkningen baserades
på den flyktingsituation som rådde då. Prognosen för helår 2017 är dock
335 000 uppdrag, vilket är 5 000 färre än föregående helårsprognos och
totalt 45 000 färre uppdrag än budgeterat för hela 2017. Då antalet upp-
drag är betydligt färre än budgeterat ger detta avvikelser på samtliga bud-
getposter. De största avvikelserna ligger på intäkter och kostnader kopp-
lade till färre antal uppdrag.

Förbundets driftskostnader finansieras genom varje uppdrags bruttomar-
ginal. Med färre uppdrag minskas överskottet och förbundets driftskostna-
der täcks inte. För delåret 2017 är utfallet -1,2 miljoner kronor. Prognosen
för helåret är -700 000 kronor om inga åtgärder vidtas. Bedömningen är
dock att ett nollresultat kommer att kunna uppnås genom att åtgärder ge-
nomförs under hösten i syfte att minska förbundets driftskostnader.

[.s/2-
)

Justerare
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Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Tolkförmedling Väst direktions protokoll den 3 oktober 2017, § 287
Tolkförmedling Väst, Delårsrapport 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 194

Tolkförmedling Väst Direktion beslutade den 3 oktober 2017 att godkänna
Delårsrapport 2017 och att ge förbundschefen i uppdrag att vidta åtgärder
för en budgeti balans.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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287 § Delårsrapport 2017 Dnr 17/0347 

Beslut 
Direktionen godkänner Delårsrapport 2017.  
 
Direktionen ger förbundschefen i uppdrag att vidta åtgärder för en budget i balans. 

Sammanfattning 
Ekonomi 
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets 
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 
Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är 
arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och totala 
intäkter är beroende av hur mycket tolktjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera 
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.  
 
Helårsprognos i förhållande till budget 
Budget 2017 är lagd utifrån 380 000 uppdrag och beräkningen baserades på den flyktingsituation 
som rådde då. Prognosen för helår 2017 är dock 335 000 uppdrag, vilket är 5 000 färre än 
föregående helårsprognos och totalt 45 000 färre uppdrag än budgeterat för hela 2017. Då antalet 
uppdrag är betydligt färre än budgeterat ger detta avvikelser på samtliga budgetposter. De största 
avvikelserna ligger på intäkter och kostnader kopplade till färre antal uppdrag.  
 
Förbundets driftskostnader finansieras genom varje uppdrags bruttomarginal. Med färre uppdrag 
minskas överskottet och förbundets driftskostnader täcks inte. För delåret 2017 är utfallet -1,2 
mkr. Prognosen för helåret är -700 tkr om inga åtgärder vidtas. Bedömningen är dock att ett 
nollresultat kommer att kunna uppnås genom att åtgärder genomförs under hösten i syfte att 
minska förbundets driftskostnader.  
 
I och med den minskade efterfrågan på förbundets tjänster är det nu än viktigare att förbundets 
medlemmar lojalt köper tolktjänster från Tolkförmedling Väst. 

Beslutsunderlag 
TU Delårsrapport 2017 
Delårsrapport 2017 

Beslutet skickas till 
Medlemmar i Tolkförmedling Väst 
Revisorer 



 

 

 

Delårsrapport 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direktionen för Tolkförmedling Väst, organisationsnummer 222000-2972, avger delårsrapport 
för perioden 1 januari – 31 augusti 2017. 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov 
av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns 
landsting och kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 
Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, 
Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara 
och Öckerö. 
 
En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda 
revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Tolkförmedling Västs verksamhet har varit 
i drift sedan 1 april 2013. Förbundet har kontor på fem olika orter samt ett kansli med säte i 
Göteborg. 
 

Vision 

Tolkförmedling Västs vision är att förbundet, genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster, 
bidrar till en ökad integration i samhället. 
 
Tillhandahållandet av tolk regleras i Förvaltningslagen § 8: När en myndighet har att göra med någon 
som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad bör myndigheten vid behov anlita tolk. 
Detta område berörs även i Regeringsformens bestämmelser om likabehandling, saklighet och 
opartiskhet. 
 

Omvärldsanalys 

Flera rapporter vittnar om att konflikter och förtryck runt om i världen tvingar människor på 
flykt. I slutet av 2016 hade 65,6 miljoner människor av olika anledningar valt att lämna sina hem, 
vilket kan jämföras med 65,3 miljoner 2015. Av de 65,6 miljoner människorna är 22,5 miljoner 
flyktingar enligt UNHCRs definition.1 Antalet flyktingar har därmed ökat med 1,2 miljoner 
människor. 
  
Enligt Migrationsverkets senaste prognos bedöms antalet personer som förväntas söka asyl i 
Sverige under 2017 bli mellan 20 000 till 32 000 personer.2 Motsvarande prognos i juli 2016 antog 
att 35 700 och 77 700 personer skulle söka asyl under 2017. Prognosernas stora svängningar  över 
året visar på svårigheten att prognostisera asylsituationen. 3 Sänkningen som gjorts sedan 
aprilprognosen beror främst på att Migrationsverket bedömer att dagens stabila utveckling 
troligtvis kommer att hålla i sig. Migrationsverket skriver även ner prognosen för 2018 till mellan 
19 000 till 42 000 asylsökande.4 
 

Nuläge 

Under januari – augusti 2017 har Tolkförmedling Väst utfört ca 217 000 språktolkuppdrag. 
(Motsvarande period 2016 utfördes 230 000 uppdrag.) De mest efterfrågade språken är arabiska 
och somaliska som tillsammans står för 53 % av uppdragen. Dari, persiska, BKS (bosniska, 
kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani följer därefter. De tio största språken utgör över 85 % 
av samtliga tolkuppdrag.  

                                                 
 
1 UNHCR 2017 Global Trends World At War 
2 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos Juli 2017 
3 Migrationsverket, Verksamhets- och kostnadsprognos juli 2016 
4 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos Juli 2017 



 

4 (16) 
 

Övergripande verksamhetsmål 

Tolkförmedling Väst ska erbjuda tolktjänster som är av hög kvalitet. Verksamheten ska präglas av 
professionellt bemötande, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led.  
 
Följande övergripande verksamhetsmål gäller för verksamheten:  

 Kvalitetssäkrad, rättssäker och enhetlig tolkservice.  

 Tillgång till tolk när beställaren behöver. God tillgänglighet vid beställning.  

 Tolkarna har hög kompetens; i språken samt om de verksamheter tolkarna används inom, 
vad gäller sin roll och sitt bemötande samt om myndighetens ansvar att göra vård och 
service tillgänglig för alla på lika villkor. 

 Antalet uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska öka. 

 Synpunkter och klagomål tas omhand och leder till förbättring 

 Tolkarna som arbetar för Tolkförmedling Väst ska följa Kammarkollegiets vägledning "God 
tolksed".  

 Tolkförmedling Väst ska bidra till en ökad kunskap och medvetenhet om behovet av 
språktolk i samhället. 
 

Dessutom ska Tolkförmedling Väst vara 

 En attraktiv uppdragsgivare.  

 Kostnadseffektiv.  
 
Måluppfyllelse  

Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra sin service till kund. Detta sker 
bland annat genom utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter. 
Förbundets tolkaspiranter genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi, 
handledning och god tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som 
specialinriktad fortbildning och handledning i förbundets regi. Som ett ytterligare led i arbetet att 
vara en attraktiv uppdragsgivare har uppdragstagarnas arvodesnivåer justerats. 
 
Förbundet har under året haft en godtagbar tillgänglighet på tolkar och arbetar ständigt med att 
ytterligare förbättra tillgång och tillgänglighet vid beställning.  
 
Förbundet har en rutin för att ta hand om klagomål och synpunkter från kunder, uppdragstagare 
och internt inom förmedlingen. Såväl negativa avvikelser som positiva bokförs.  

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling i uppdrag att 
tillgodose behovet av språktolkning och översättning till dess medlemmar. Förbundets 
språktolktjänster innefattar språktolkning på plats, distanstolkning via ljud och bild, samt 
meddelandeservice. Inom verksamheten för översättning förmedlas översättningsuppdrag av 
text- och ljud. Viss korrekturläsning och sättning av text sker internt i verksamheten. 
 
För bokning av förbundets tjänster kan såväl telefon som webb användas av kunderna. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras 
bokningarna av Västra Götalandsregionens regionservice. 
 
Tolkförmedling Väst har haft god tillgänglighet vid beställningar av språktolktjänster. Under 
perioden januari – augusti har förbundet tillsatt 98,8 % (97,3%) av inkomna beställningar. Under 
perioden har tjänster förmedlats på 102 språk. 
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Tolkar och översättare 

Den 31 augusti 2017 hade förbundet 987 (969) aktiva tolkar och 155 (138) aktiva översättare 
registrerade som uppdragstagare, vilket är en ökning från föregående period. 41 (38) 
uppdragstagare arbetar som både tolk och översättare. 270 (260) av de aktiva uppdragstagarna är 
auktoriserade och 53 (51) har även speciell kompetens inom sjukvårdstolkning. Antalet 
auktoriserade uppdragstagare har därmed ökat.  

 
 

 

 

 

Tabell 1 Tolk- och översättarkompetens 

I Sverige talas ca 200 språk.2 Kammarkollegiet erbjuder auktorisation i ca 40 språk för tolkar och i 
ca 30 språk för översättare. Tillgången på auktoriserade och utbildade uppdragstagare är därmed 
begränsad varför stor del av framför allt tolkuppdragen utförs av tolkar som inte är auktoriserade. 
Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl nya som befintliga 
tolkar för att säkerställa tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds.  
 
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har huvudansvaret för utbildning av språktolkar i 
Sverige. Utbildningsplatserna täcker inte det behov som finns i samhället. Därför anordnar och 
bekostar även Tolkförmedling Väst grundutbildning och kompetensutveckling för sina 
språktolkar. Under vårterminen 2017 har 109 kursdeltagare genomgått en eller flera av 
grundutbildningens delkurser; sjukvård, migration, juridik och samhällskunskap. I samarbete med 
Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen erbjuds förbundets tolkar 
utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Under vårterminen 2017 har 34 
personer genomgått denna utbildning. Ambitionen är att alla förbundets tolkar ska genomgå 
utbildningen. Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter tilldelas en mentor, som ger råd och 
återkoppling. Under våren har förbundets tolkar bjudits in till såväl informationsträffar som till 
”öppet hus” på samtliga orter. Efter önskemål har det även organiserats s k etikträffar för 
förbundets tolkar. 
 
En översyn av arvodesnivåer för förbundets uppdragstagare är gjord och nya arvodesnivåer har 
utbetalats fr o m 1 mars 2017. 
 

Kunder 

Den 31 augusti 2017 hade förbundet 4 772 (4 823) registrerade medlemskunder, vilket är en 
minskning jämför med föregående år. Inaktiva kunder har tagits bort i en registeröversyn som 
skett under perioden. Varje månad förmedlas uppdrag till c a 1900 kunder. 99,8% (99,9 %) av 
förmedlade uppdrag köps av medlemskunder, vilket är i stort sett det samma antal som 
föregående år. Största medlemskund är Västra Götalandsregionen, som står för ca 69% (66 %) av 
de bokade uppdragen.  Detta är en ökning jämfört med samma period föregående år. 

ÅR 
Aktiva 
tolkar 

Aktiva 
översättare 

Både tolk/ 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvårds- 
kompetens 

2017 987 155 41 270 53 

2016 969 138 38 261 52 

2015 1 000 - - 259 41 
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Organisation 

 
Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft 
tre möten under perioden 1 januari t o m 31 augusti 2017. 
 
Tolkförmedling Västs direktion utgjordes 2017-08-31 av: 
 
Göteborgs Stad   Västra Götalandsregionen 
Aslan Akbas (S), ordförande  Björn Thodenius (M), vice ordförande 
Rustan Hälleby (M), ersättare  Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare 
 
Alingsås kommun   Borås Stad 
Per- Gordon Tranberg (M), ledamot  Lars-Åke Johansson (S), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare   Birgitta Bergman (M), ersättare 
 
Essunga kommun   Falköpings kommun 
Daniel Andersson (M), ledamot  Hans Johansson (C), ledamot 
Gunilla Hermansson (KD), ersättare  Pia Ragnar (M), ersättare 
 
Grästorps kommun   Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot  Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Jens Persson (S), ersättare   Eric Mellberg (M), ersättare 
 
Götene kommun   Hjo kommun 
Anders Månsson (GF), ledamot  Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot 
Lars Holmberg (FP), ersättare  Bodil Hedin (S), ersättare 
 
Karlsborgs kommun   Lerums kommun 
Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot  Eva Andersson (C), ledamot 
Kjell Sjölund (C), ersättare   Ulf Utgård (M), ersättare 
 
Lidköpings kommun   Lilla Edets kommun 
Lena O Jenemark (S), ledamot  Ingemar Ottosson (S), ledamot 
Rasmus Möller (M), ersättare  Julia Färjhage (C), ersättare 
 
Mariestads kommun   Mölndals stad 
Björn Fagerlund (M), ledamot  Shahla Alamshahi (S), ledamot 
Ida Ekeroth (S), ersättare   Merjem Maslo (M), ersättare 
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Munkedals kommun   Orust kommun 
Hans-Joachim Isenheim (MP)  Bertil Olsson (S), ledamot 
Malin Corner (M), ersättare   Ulf Sjölinder (FP), ersättare 
 
Skara kommun   Skövde kommun 
Michael Karlsson (S), ledamot  Birgitta Johansson (C), ledamot 
Markus Hagberg (M), ersättare  Anita Löfgren (S), ersättare 
 
Tibro kommun   Tidaholms kommun 
Rasmus Hägg (S), ledamot   Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare   Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
   
Trollhättans Stad   Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot  Mikael Faleke (M), ledamot 
Michael Meijer (M), ersättare  Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
 
Uddevalla kommun   Ulricehamns kommun 
Stefan Skoglund (S), ledamot  Inga-Kersti Skarland (S), ledamot 
Elving Andersson (C), ersättare  Per Johansson (M), ersättare 
 
Vara kommun   Öckerö kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot   Kent Lagrell (M), ledamot 
Agneta Edvardsson (M), ersättare  Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 
 

Personal  

På uppdrag av direktionen leds verksamheten av förbundschef. Tjänstemannaorganisationen 
består i övrigt av ett kansli och översättningsförmedling vilket leds av förbundschef. I Göteborg, 
Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla finns lokalkontor vilka leds av verksamhetschefer. 
Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads kommun. 
Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.  
 
I januari tillträdde två nya verksamhetschefer, en för kontoret i Mariestad och en för kontoret i 
Borås. I slutet av maj, knappt fem månader efter tillträdet slutade verksamhetschefen för 
Boråskontoret sin anställning på egen begäran. Den dåvarande verksamhetschefen för 
Göteborgskontoret har under perioden maj-augusti varit tf verksamhetschef för Boråskontoret. 
Då denne önskade fortsätta som chef på Boråskontoret rekryterades istället en ny 
verksamhetschef till Göteborgskontoret. Den nya chefen tillträdde sitt uppdrag i slutet av augusti.  
 
Kontoret i Göteborg har under sommaren tappat medarbetare då de bl a valt att studera vidare 
och därmed begärt studieledigt, även översättningsverksamheten har tappat viktig kompetens. 
Rekrytering av ersättare har pågått under perioden för att säkerställa förbundets bemanning.  
 
En resursförmedlare har anställts för att täcka upp korttidsfrånvaro i förmedlingsverksamheten 
denna person kan nyttjas av samtliga kontor. Då detta koncept fallit väl ut kommer troligen flera  
resursförmedlare att anställas som gemensam bemanningstillgång i förbundet. 
 
Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till 
uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. 
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Tillsvidare- och visstidsanställda  

Per den 31 augusti 2017 hade Tolkförmedling Väst 57 (52) tillsvidareanställda och 8 (9) 
visstidsanställda. Förbundet har även ett antal timavlönade medarbetare, vilka anlitas för 
tolkförmedlingsarbete i perioder av ökad belastning. Dessa motsvarar för perioden 1,9 (5,7) 
årsarbetare. Förbundets systematiska arbete under perioden för att stabilisera bemanningen inom 
respektive kontor har nu givit resultat då antalet tillsvidareanställda ökat och visstidsanställda och 
timavlönade har minskat. 
 
75% (69 %) av de tillsvidare- och visstidsanställda är kvinnor och 25% (31 %) är män. Under 
perioden har förbundet två studielediga och en föräldraledig medarbetare. 
 

Sysselsättningsgrad  

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5, vilket 
är det samma som föregående period. 93,2% av förbundets tillsvidareanställda kvinnor, 
respektive 92,3 % män arbetar heltid. 
 

Sjukfrånvaro 

Tolkförmedling Väst visar för perioden januari – augusti 2017 en betydande nedgång av 
förbundets totala sjukfrånvaro jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig 
sjukfrånvaro för perioden ligger nu på 7,5 % jämfört 10,4%. Sjukfrånvaron börjar nu närma sig 
en mer normal nivå. Förbundet har dock fortfarande några långtidssjukskrivna personer, vilkas 
frånvaro påverkar statistiken. Även korttidsfrånvaron har minskat från 5,9% föregående period 
till 4,9%. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Ny ordförande 

Till årets första direktionsmöte i februari tillträde förbundets nya ordförande Aslan Akbas. 
 

Nya verksamhetschefer 

I januari tillträdde två nya verksamhetschefer, en för kontoret i Mariestad och en för kontoret i 
Borås. I slutet av maj, knappt fem månader efter tillträdet slutade verksamhetschefen för 
Boråskontoret sin anställning på egen begäran. Den dåvarande verksamhetschefen för 
Göteborgskontoret har under perioden maj-augusti varit tf verksamhetschef för Boråskontoret. 
Då denne önskade fortsätta som chef på Boråskontoret rekryterades istället en ny 
verksamhetschef till Göteborgskontoret. Den nya chefen tillträdde sitt uppdrag i slutet av augusti.  
 

Upphandlingar 

I början av februari utdelades tilldelningsbeslut enligt Direktionens beslut avseende upphandling 
av nytt verksamhetssystem. Upphandlingen överklagades och förvaltningsrätten har ännu inte 
meddelat utfall i ärendet. 
 

Medlemskap i Tolkservicerådet 

I mars återinträdde förbundet som medlemmar i branschorganisationen Tolkservicerådet, TSR. 
Förbundet har efter årsmötet två representanter i styrelsen för TSR och verkar nu aktivt för 
branschens utveckling. Förbundet är även del i en remissinstans till Kammarkollegiets rådgivande 
nämnd genom sitt engagemang i TSR. 
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Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Antalet uppdrag har minskat med ca 17 000 uppdrag jämfört med samma period 2016. 
Migrationsverket har skrivit ner sina prognoser flera gånger under 2017 och efterfrågan på 
framtida uppdrag är svårbedömt men förväntas hamna på en minskad, men mer stabil nivå 
framöver. 
 
Antalet uppdrag har återkommande årliga säsongsvariationer. Generellt minskar antalet 
beställningar i samband med skollov med ca 10 – 20 % jämfört med intilliggande veckor. Vid 
planering och bemanning av verksamheten beaktas denna variation för att minska risken för 
eventuell negativ ekonomisk utveckling.  
 
Förbundet tillsatte 98,8% (97,3 %) av inkomna tolkbeställningar under perioden. För att kunna 
tillgodose tolkbehovet hos förbundets medlemmar samarbetar Tolkförmedling Väst med andra 
tolkförmedlingar. Under januari –augusti 2017 har 3,8% (ca 4,4 %) av förbundets uppdrag utförts 
av ”inlånade” tolkar från andra förmedlingar. ”Lånetolkar” kostar förbundet generellt mer än vad 
uppdragen ger i intäkter. Rekrytering av tolkar är därmed en ständigt pågående process och en 
viktig strategisk fråga för förbundet. 
 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta de 
förväntade behoven av språktolk- och översättningstjänster. Förbundet har en utmaning i att 
attrahera och rekrytera ny uppdragstagare till yrket och förbundet. Tolkyrket är i många fall ett 
genomgångsyrke, och språkbehoven varierar över tid, därmed är tolkomsättningen relativt stor. 
 
Förbundet planerar för införande av ett nytt verksamhetssystem.  Det nya systemet kommer med 
stor sannolikhet att såväl minska administrationen som förenkla och förändra rådande 
arbetsprocesser och roller inom förbundet. Då upphandlingen är överklagad och utslag ännu inte 
delgivits från Förvaltningsrätten är det i möjligt att det planerade införandet hösten 2017 kan 
komma att skjutas på framtiden. 
 
Under hösten beräknas arbetet med kvalitetsledningssystemet FR2000 och förbundets 
värdegrundsarbete gå in i en intensivare fas. 
 
Under våren har fokus lagts på utveckling av distanstolkning tillsammans med Västra 
Götalandsregionen. I höst beräknas det nya arbetssättet vara i drift. 
 
Förbundet arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring av såväl leverans som utförandet av 
tjänsten. Detta innebär att såväl förbundets personal som uppdragstagare och kunder erbjuds 
insatser  i syfte att kvalitetsöka processer, förutsättningar för utövande och användande av 
förmedlingens språktolktjänster. 

Förbundets investeringsverksamhet 
Under 2017 har inte den investeringsverksamhet som planerats förekommit på grund av att 
upphandlingen av nytt verksamhetssystem överklagats. I det fall förvaltningsrätten dömer till 
förbundets fördel kommer troligtvis endast en del av investeringen ske under 2017 och 
resterande del kommer att behöva ombudgeteras. Av totalt budgeterat belopp, 3 500 tkr, kommer 
uppskattningsvis årets investering att bli ca 500 tkr.   
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Upplysningar om hur förbundet definierats/avgränsats, vilka 
juridiska personer den består av 
Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 
medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina 
medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt 
ansvar för verksamheten. 
Tolkförmedling Västs medlemmar är Västra Götalands läns landsting samt kommunerna 
Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, 
Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, 
Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 
medlemmens andel i kommunalförbundet.  

Ekonomi 
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets 
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 
Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är 
arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och totala 
intäkter är beroende av hur mycket tolktjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera 
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr.  
 

Helårprognos i förhållande till budget 

Budget 2017 är lagd utifrån 380 000 uppdrag och beräkningen baserades på den flyktingsituation 
som då rådde. Prognosen för helår 2017 är dock 335 000 uppdrag, vilket är 5 000 färre än 
föregående helårsprognos och totalt 45 000 färre uppdrag än budgeterat för hela 2017.  
 
Då antalet uppdrag är betydligt färre än budgeterat ger detta avvikelser på samtliga budgetposter. 
De största avvikelserna ligger på intäkter och kostnader kopplade till färre antal uppdrag.  
Förbundets  driftskostnader finansieras genom varje uppdrags bruttomarginal. Med färre uppdrag 
minskas överskottet och förbundets driftskostnader täcks inte. 
 
För delåret 2017 är utfallet -1,2 mkr. Prognosen för helåret är -700 tkr om inga åtgärder vidtas. 
Bedömningen är dock att ett nollresultat kommer att kunna uppnås genom att åtgärder 
genomförs under hösten i syfte att minska förbundets driftskostnader. 
 
I och med den minskade efterfrågan på förbundets tjänster är det nu än viktigare att förbundets 
medlemmar lojalt köper tolktjänster från Tolkförmedling Väst. 
 

Mål för god ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
vilket ska genomsyra verksamheten både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Kännetecken 
för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att 
resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål för 2017:  
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• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt kassaflöde.  
• Checkkrediten ska ej nyttjas. 
 
Den löpande verksamheten visar ett positivt kassaflöde och checkkrediten har ej nyttjats.  
 

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 

Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 
Delårsresultatet 2017 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för 
2017 beräknas uppnås.  
 

Resultaträkning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar 
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks 
ska finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna procentuellt i relation till värdet 
av nyttjade tjänster under året. 
 
Resultaträkning 

Belopp i tkr 
    

  
2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

 
Not 2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31 

     

Verksamhetens intäkter 1 119 026  123 055 193 198 

Verksamhetens kostnader 2 -120 091  -121 792 -190 564 
     

Resultat före avskrivningar 
 

-1 065  1 263 2 634 
     

Avskrivningar 3 -165  -165 -248 
     

Resultat efter avskrivningar 
 

-1 230  1 098 2 386 
     

Finansiella intäkter 4 2  2 4 

Finansiella kostnader 5 -28  -35 -46 
     

Redovisat resultat 
 

-1 256  1 065 2 344 
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Balansräkning 

 

Belopp i tkr     

     

TILLGÅNGAR  2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31 

 Not    

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 6 186 435 352 

Summa anläggningstillgångar  186 435 352 

     

Omsättningstillgångar     

Fordringar 7 30 197 31 428 45 251 

Likvida medel 8 16 298 14 847 11 768 

Summa omsättningstillgångar  46 495 46 275 57 019 

     

Summa tillgångar  46 681 46 710 57 371 

     

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER     

     

Eget kapital     

Eget kapital 9 21 303 18 958 18 958 

Andelskapital, medlemskommuner 9 2 779 2 779 2 779 

Årets/periodens resultat 9 -1 256  1 065 2 344 

Summa eget kapital  22 826 22 802 24 081 

     

Skulder      

Kortfristiga skulder 10 23 855 23 908 33 290 

Summa skulder  23 855 23 908 33 290 

     

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  46 681 46 710 57 371 
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Kassaflödesanalys 

 

Belopp i tkr  2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

  2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31 

 Not    

Den löpande verksamheten     

Årets resultat  -1 256  1 065  2 344  

Justering för av- och nedskrivning  165  165  248  
     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 091  1 230  2 592  
     

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  15 055  10 935  -2 888  

Ökning/minskning förråd, varulager, 
exploatering     

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -9 434  -8 388  994  
     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  4530 3 777  698  

     

Investeringsverksamheten     

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar 0  0  0  
     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0  0  0  
     

Finansieringsverksamheten     

Andelskapital 11 0  0  0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  0  0  

     

Årets kassaflöde  4 530  3 777  698  

     

Likvida medel vid årets början  11 768  11 070  11 070  

Likvida medel vid årets slut  16 298  14 847  11 768  

 



 

14 (16) 
 

Noter 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal redovisning samt enligt 
rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste 
årsredovisningen. 
 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. 
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo-
göras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en 
ursprunglig löptid på högst tre månader. 
 
Noter 

 

Belopp i tkr 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

 2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    

 Förmedlingstjänster 118 838  122 633  192 643 

 Övriga intäkter 188  422  555 

 Summa 119 026  123 055  193 198 

     

2 Verksamhetens kostnader    

 Personalkostnad inkl direktion 14 077  13 788  21 751 

 Sociala avgifter personal inkl direktion 4 526  5 124  6 862 

 Arvoden och ersättning tolkar 77 528  76 396  122 582 

 Sociala avgifter tolkar 17 369  19 419  28 064 

 Tolkutbildning 568  981  1 436 

 Lokalkostnader 1 859  1 827  2 793 

 Dator/IT/telefoni/post 1 656  1 544  2 414 

 Inventarier, förbrukningsmaterial  405  415  868 

 Administrativa- och konsulttjänster 2 103  2 298  3 794 

 Summa 120 091  121 792  190 564 

     

3 Avskrivningar    

 Inventarier 165  165  248 

 Summa 165  165  248 

     

4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 2  2  4 

 Summa 2  2  4 
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5 Finansiella kostnader    

 Räntekostnad  10  13  13 

 Övriga finansiella kostnader 18  22  33 

 Summa 28  35  46 

     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de hör hemma. 

     

6 Anläggningstillgångar    

     

 Inventarier    

 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -890  -641  -641  

 Årets investering  0 0  0 

 Årets avskrivning -165  -165  -248  

 Utgående bokfört värde 186  435  352  

     

7 Fordringar    

 Kundfordringar 14 253  15 123  24 673  

 Div. kortfristiga fordringar 9  67   

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 935  16 238  20 578  

 Summa 30 197  31 428  45 251  

     

8 Kassa och bank    

 Bank 16 298  14 847  11 768  

 Summa 16 298  14 847  11 768  

     

9 Allmänt eget kapital    

 Balanserat resultat 21 303  18 958  18 958  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 779  2 779  2 779  

 Årets/periodens resultat -1 256  1 065  2 344  

 Summa 22 826  22 802  24 081  

     

10 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 1 088  204  2 483  

 Moms 5 328  5 980  7 253  

 Personalens skatter och avgifter 2 051  2 120  3 178  

 Skulder till anställda 0  4  2  

 Upplupna semesterlöner 635  744  1 158  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 10 213  12 529  12 253  

 Övriga upplupna kostnader 4 540  2 327  6 963  

 Summa 23 855  23 908  33 290  

     

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2017. 
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11 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 0  0  0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

     

 Summa 0  0  0  
 



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-11-2 9

Sida

618

Ks § 384 Dnr KS 2017/0356

Delårsbokslut 2017, Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger Räddningstjänsten Östra Skaraborgs delårs-
bokslut 2015 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs Direktion beslutade den 31 augusti
2017 att godkänna delårsbokslutet för 2017, att överlämna delårsbokslu-
tet till revisorerna för yttrande, samt att därefter delge medlemskommu-
nerna delårsbokslutet och revisorernas yttranden.

Resultatet för första halvåret visar på ett underskott på 260 0 00 kronor.
Underskottet beror främst på ökade kostnader för fordonsreparationer
(200 000 kronor), årligt inköp av arbetskläder (180 000 kronor), samt
ökade personalkostnader till följd av genomförd lönerevision RiB (Rädd-
ningspersonali beredskap) 17 samt ökat antal larm (288 000 kronor).

I resultatet finns ökade intäkter i form av fler automatlarm samt intäkter

på övningsfältet (299 000 kronor). Minskade intäkter redovisas avseende
förebyggande verksamheten (85 000 kronor). Beslutade investeringar för
året genomförs i huvudsak under andra halvåret vilket innebär en lägre
kostnad för första halvåret (195 000 kronor).

Det ekonomiska målet för 2017 är ett negativt resultat på 1 miljon kronor
mot bakgrund av tidigare beslut om att fullfö5a arbetet med en långsiktig
lösning för övningsfältet Hasslum i Skövde. Ökade intäkter och hushållning
med ekonomin är grunden för att nå målet. Bedömningen är att det ekono-
miska målet för 2017 kommer att uppnås.

Beslutsunderlag

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs Direktions protokoll den 31 augusti
2017, § 77

[si
Justerare

![ti
Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-29
Sida

619

forts. Ks § 384

Revisorerna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs
bedömning av delårsrapport 2017-06-30
Certifierad kommunal revisors granskningsrapport avseende delårsrap-
port 2017, Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Skaraborg
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs Direktions protokoll den 28 septem-
ber 2017, § 99
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 195

Revisorerna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg
gör utifrån sin översiktliga granskning följande bedömning av kommunal-
förbundets delårsrapport:

Delårsrapporten uppfyller lagens krav och gällande rekommenda-
tioner.

För budgetmålet tillika det finansiella målet såväl som för de verksam-
hetsmässiga målen gör revisorerna ingen annan bedömning av
måluppfyllelsen än den direktionen gör i delårsrapporten.

Certifierad kommunal revisor bedömer delårsrapporten vara upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Avseende måluppfyllel-
sen för det finansiella målet såväl som för de verksamhetsmässiga målen
gör revisorn ingen annan bedömning än den som görs i delårsrapporten.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

?}usterare
(<;: ' lii'

Utdragsbestyrkande





























































































TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-29
Sida

620

Ks § 385 Dnr KS 2017/0362

Reviderad förbundsordning, Skaraborgs Kommunalförbund

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer, för Töreboda kommuns del, upprättat för-
slag till reviderad förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund.

Sammanfattning av ärendet

Skaraborg Kommunalförbunds fullmäktige beslutade den 26 september
2017 att anta förslag till reviderad förbundsordning samt att föreslå med-
lemskommunerna att fastställa reviderad förbundsordning.

Nuvarande förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund revidera-
des 2015-Ol-15 med anledning av en översyn av gällande styrdokument.

Med anledning av behov av ytterligare tydliggörande avseende tilläm-
ningen av LOU (lagen om offentlig upphandling) och införandet av det så
kallade in-house undantaget från kravet på upphandling, föreslås en revi-
dering av nu gällande förbundsordning.

Beslutsunderlag

Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktiges beslut den 26 september
2017, § 24

Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 196

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare

)[? g ' -- - -t,,,yhJ'
Utdragsbestyrkande



 
 BILAGA 10  
  2017-09-26 
 

Förbundsfullmäktige  
 
 

 
 
Förslag till reviderad förbundsordning för  
Skaraborgs Kommunalförbund 

 
 

Bakgrund 
 
Nuvarande förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund 
reviderades 2015-01-15 med anledning av en översyn av gällande 
styrdokument. 

 
 

Ärende 
 
Med anledning av behov av ytterligare tydliggörande avseende 
tillämpningen av LOU (lagen om offentlig upphandling) och införandet 
av det så kallade  in-house undantaget från kravet på upphandling, 
föreslås en revidering av nu gällande förbundsordning.  

 
De tillägg till gällande förbundsordning §§ 5 och 6 som föreslås är 
skrivna med röd text. 
 
Styrelsen behandlade förslaget till reviderad förbundsordning  
2017-09-08. 

 
 
 
 

Förslag till beslut 
 

Fullmäktige föreslås besluta 
 
att anta förslag till reviderad förbundsordning samt 
 
att föreslå medlemskommunerna att fastställa reviderad 
förbundsordning 
 

 



 

 

Förbundsordning för  

Skaraborgs Kommunalförbund  

 
Namn och säte  

§ 1  
Kommunalförbundets namn är Skaraborgs Kommunalförbund.  

Förbundet har sitt säte i Skövde.  

 

Medlemmar  

§ 2  
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 

Tidaholm, Töreboda och Vara.  

 

Ändamål  

§ 3  
Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att 

främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten skall 

vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Syftet skall vara att 

stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och 

samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala 

självstyret.  

 

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;  

 

• Tillväxt- och utvecklingsfrågor.  

 

• Verksamhetsstöd och intressebevakning.  

 

• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena 

tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.  

 

Förbundet skall precisera sin verksamhet i en verksamhetsplan för mandatperioden. 

 

Varaktighet  

§ 4  
Förbundet är bildat tills vidare.  

 

Organisation  

§ 5  
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.  

 

Förbundsfullmäktige  
Varje medlemskommun utser två ledamöter med ersättare i förbundsfullmäktige. 

Härutöver utses - efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige 

förrättas – ytterligare en ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 000 

invånare.  



 

 

Förbundsstyrelse  
I Kommunalförbundet skall finnas en förbundsstyrelse som väljs av 

förbundsfullmäktige. Antalet ledamöter i styrelsen skall vara femton med femton 

ersättare. Ordinarie ledamöter skall vara varje medlemskommuns 

kommunstyrelseordförande. Ersättare skall vara varje medlemskommuns 

oppositionsföreträdare, 

Mandattiden för förbundsstyrelsen skall vara fyra år och räknas från och med den 1 

januari året efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.  

 

Om ledamot eller ersättare i styrelsen avsäger sig uppdrag under löpande 

mandatperiod äger styrelsen, efter förslag från den medlemskommun som 

ledamoten/ersättaren representerar, rätt att utse ny ledamot/ersättare (s k fyllnadsval). 

 

För att bredda den politiska representationen kan förbundsstyrelsen inför varje 

mandatperiod därutöver besluta att adjungera ledamot i medlemskommunens 

kommunstyrelse, som företräder parti som inte är representerat i förbundsstyrelsen. 

En adjungerad företrädare har yttranderätt men ingen förslags- eller beslutanderätt.  

 

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid 

myndighetsutövning som överlämnats till förbundet av medlemskommunerna. 

 

Styrelsen kan inrätta egna organ för olika områden med representanter utsedda av 

medlemskommunerna.  

 

Styrelsen skall inom sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de 

bolag som förbundet helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 

 

Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer 

§ 6 

Förbundet kan ha intressen i bolag och organisationer i form av ägande, stiftare, 

medlemskap och andra former av samverkan med organ och aktörer.  

 

Förbundsfullmäktige skall få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt fattas inom intressebolags verksamhet. 

 

Förbundsfullmäktige utser representanter till de bolag som förbundet helt eller delvis 

äger eller annars har intresse i. 

 

Revision  

§ 7  
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer tre revisorer. Revisorerna väljs för samma 

mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsfullmäktige. Om en revisor 

avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige 

fyllnadsval så snart som möjligt.  

Revisorerna skall före mars månads utgång avge revisionsberättelse, jämte 

årsredovisning, till förbundsfullmäktige.  Fullmäktige ska bevilja eller vägra 

ansvarsfrihet. Beslutet ska motiveras. 

 

Initiativrätt  

§ 8  
Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av  



 

• ledamot och tjänstgörande ersättare i förbundsstyrelsen,  

• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 

   kommunstyrelse samt  

• organ under förbundsstyrelsen om styrelsen har medgivit sådan rätt.  

 

 

Närvaro- och yttranderätt  

§ 9  
Förbundsstyrelsen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 

styrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. Ordförande 

utser dock föredragande på möten.  

 

Förbundssekretariat  

§ 10  
Förbundet skall ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha 

förbundets administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds 

av en förbundsdirektör som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning.  

 

Kungörelser och tillkännagivanden  

§ 11  
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga 

tillkännagivanden skall anslås på förbundets anslagstavla som skall finnas i anslutning 

till sekretariatet.  

 

Finansiering av verksamheten  

§ 12  
Kostnader för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, 

täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna skall därvid fördelas 

mellan förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive 

medlemskommun. Härvid skall användas invånarantalet den 1 november året före 

verksamhetsåret. 

 

Andel i förbundets tillgångar och skulder  

§ 13  
Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 

skulder i förhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till 

invånarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 1 november föregående år. 

Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist för det fall förbundet 

skulle sakna medel att betala sina skulder för verksamheten samt vid skifte av 

förbundets samlade tillgångar vid likvidation.  

 

Budget  

§ 14  
Förbundsfullmäktige skall årligen fastställa en budget för förbundet. Budgeten skall 

innehålla en plan för verksamheten och ekonomin för budgetåret samt förbundsavgift.  

Fullmäktiges beslut om budget skall delges förbundsmedlemmarna senast under 

september månad året före verksamhetsåret.  

 

 

Årsredovisning och uppföljning  

§ 15  



 

Förbundsstyrelsen skall senast den sista februari ha upprättat förslag till 

årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter 

revision till förbundsfullmäktige för godkännande.  

Förbundsstyrelsen skall fastställa en arbetsordning som reglerar rapportering till 

medlemskommunerna, löpande uppföljning av verksamhet, projekt och genomförande 

av internkontroll.  

 

Lån, borgen mm  

§ 16  
Förbundet får inte ta upp lån, ingå borgen eller andra ansvarsförpliktelser utan 

förbundsfullmäktiges godkännande.  

 

§ 17 

Kommunernas rätt att ta ställning 

Medlemskommunerna ska beredas tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas 

 

Ersättning för förtroendeuppdrag  

§ 18  
Varje medlemskommun står för sina kostnader avseende arvoden och andra 

ersättningar för uppdrag i kommunalförbundet. Dock skall förbundet svara för 

ersättningar till ordförande och vice ordförande i förbundsstyrelsen och fullmäktiges 

presidium samt till revisorerna med belopp som fastställs av förbundsfullmäktige.  

Förbundsstyrelsen kan i enskilda fall besluta om ersättning för vissa uppdrag.  

Riktlinjer för dessa ersättningar skall fastställas av förbundsfullmäktige.  

 

Inträde av ny medlem  

§ 19  
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till 

förbundsstyrelsen som yttrar sig och överlämnar ärendet till fullmäktige för beslut. Ny 

medlem har antagits när ny förbundsordning har godkänts av samtliga 

medlemskommuner.  

 

Utträde ur förbundet  

§ 20 
En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning skall ske senast den 1 juli 

och uppsägningstiden är två kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen.  

Vid utträde skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och 

den utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade 

tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur 

förbundet.  

Vid utträde skall de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i 

förbundsordningen som föranleds av utträdet. Kan de inte enas skall förbundet 

upplösas.  

När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets 

skulder, om inte annat har överenskommit mellan den utträdande medlemmen och de 

kvarvarande medlemmarna.  

 

Likvidation av förbundet  

§ 21  



 

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen 

inte uppnåtts, när uppsägningstiden i 20 § första stycket är till ända, så skall förbundet 

omedelbart träda i likvidation.  

Förbundet skall också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom 

samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.  

Likvidation verkställs av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator. 

Vid skifte av förbundets samlade tillgångar skall den i 13 § angivna 

fördelningsgrunden gälla.  

 

När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. 

Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling.  

 

När styrelsen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall den avge slutlig 

förvaltningsredovisning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som 

rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt 

eventuell fördelning av skulder. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar 

för hela likvidationen.  

 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar är förbundet upplöst. 

  

En medlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av 

styrelsen, får väcka talan om detta mot de övriga medlemmarna inom ett år från det 

slutredovisningen delgavs medlemmen.  

 

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan 

väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare 

likvidationsåtgärder, skall likvidationen återupptas.  

 

När likvidationsuppdraget är fullgjort skall styrelsen besluta om vilken av 

medlemmarna som skall ta över vården av de handlingar som tillhört förbundets 

arkiv.  

 

Tvister  

§ 22  
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna 

inte kan nå en frivillig uppgörelse skall tvisten lösas i allmän domstol.  

 

Ändringar av förbundsordningen  

§ 23  
Ändringar och tillägg till denna förbundsordning skall antas av förbundsfullmäktige 

och fastställas av medlemmarnas fullmäktige.  

-----------------------------------------------------------------  
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Ks § 386 Dnr KS 2017/0135

Besvarande av återremitterad motion om att kommunen f;6rvär-

var fastigheten med den gamla biografen Röda Kvarn med mera

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen om att kommunen förvärvar fastig-
heten med den gamla biografen Röda Kvarn.

Sammanfattning av ärendet

Mattias Faleke (V) och Therese Göransson (V) har lämnat in en motion om
att kommunen förvärvar fastigheten med den gamla biografen Röda Kvarn
med mera, bilaga.

I motionen yrkas att kommunen genom sitt fastighetsbolag förvärvar fast-
igheten och varsamt renoverar och anpassar den så att lokalen kan nyttjas
till teaterföreställningar, konserter, filmvisningar, möten och kurser. I för-
slaget ingår också tillgänglighetsanpassning av lokalen samt att kommu-
nen ställer fastigheten till förfogande för kommuninvånarnas kulturella
aktiviteter.

Utvecklingsutskottet beslutade den 12 april 2017 att remittera motionen
till Utbildnings- och kulturutskottet för utredning och yttrande och till
Törebodabostäder AB för yttrande senast den 2 augusti 2017.

Törebodabostäder AB skriver att de har besökt fastigheten då den även
innehåller en bostad. Bedömningen är att bolaget inte kan renovera och
skapa en hyreslägenhet med en hyra som är rimlig, på grund av fastighet-
ens nuvarande skick och ?judproblematiken från biograflokalen.
Törebodabostäder ser ingen möjlighet att skapa en sund ekonomi för fast-
igheten och deras svar på förfrågan blir därför nej. Om kommunen beslu-
tar att förvärva fastigheten är Törebodabostäder öppna för en diskussion
kring förvaltningen av fastigheten alternativt ägande med full kostnads-
täckning från kommunen.

'?Justerare
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Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 att återremittera
ärendet för att få klarhet i om det finns en privat intressent eller inte. Det
noteras att fastigheten är såld.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 mars 2017, § 41
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 73
Törebodabostäder AB:s yttrande den 9 juni 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 126
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 257
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 september 2017, § 96
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 197

Bilaga Ks § 386/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare
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Motion om Röda kva?rn

Tilt ett levande kutturtiv hör riiöj lighete.n att nyttja lokater 'A'r att utöva aenri?a kuitur i. Töteboda har
en gammal biograf, Röda Kvarn, som inte varit öppen för allrnänheten de senaste åren. Nufinns en
möjlighet att kornrnunen slvlle kunna förvärva samt varsamt renovera fastigheten och anpaSSa den
så att lokalen kau nyttj as till teaterföreställningar, konserter, filrn'visningar, möten och kiirsey. Till
detta hör självklart också tillgänglighetsanpassning f'6r fa.nktionshiridrade.
Detta skulle innebära ett stort lyft för k"ulturlive,t i Töreboda sam?tidigt som det skulle varavärdefullt
ati: bevara en unik byggnad i centnim.

Vi y'rkar därför att

- kornmunen genom sitt fastighetsbolag förvärvar fastigheten och renoverar den enlin, ovan
- kornrnunen sfötler fastigheten tilL förfogande för komrnuninvånamas k"ulturella aktiviteter

Vänsterpartiet Töreboda
Genom

6('()?Y;'f//';()g' I.'lt???'lCV
Mattias Fateke

/
Iitlg': ,l;l'lli,l,X:,/a,,

?al/]h3*)FQ!n?v
Ther6se Erik%5X,' $
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Besvarande av motion om att kommunen förvärvar fastigheten
med den gamla biografen Röda Kvarn med mera

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras för att få klarhet i om det finns en privat intressent
eller inte.

Sammanfattning av ärendet

Mattias Faleke (V) och Therese Erikson (V) har lämnat in en motion om att
kommunen förvärvar fastigheten med den gamla biografen Röda Kvarn
med mera, bilaga.

I motionen yrkas att kommunen genom sitt fastighetsbolag förvärvar fast-
igheten och varsamt renoverar och anpassar den så att lokalen kan nyttjas
till teaterföreställningar, konserter, filmvisningar, möten och kurser. I för-
slaget ingår också tillgänglighetsanpassning av lokalen samt att kommu-
nen ställer fastigheten till förfogande för kommuninvånarnas kulturella
aktiviteter.

Utvecklingsutskottet beslutade den 12 april 2017 att remittera motionen
till Utbildnings- och kulturutskottet för utredning och yttrande och till
Törebodabostäder AB för yttrande senast den 2 augusti 2017.

Törebodabostäder AB skriver att de har besökt fastigheten då den även
innehåller en bostad. Bedömningen är att bolaget inte kan renovera och
skapa en hyreslägenhet med en hyra som är rimlig, på grund av fastighet-
ens nuvarande skick och ?judproblematiken från biograflokalen.
Törebodabostäder ser ingen möjlighet att skapa en sund ekonomi för fast-
igheten och deras svar på förfrågan blir därför nej. Om kommunen beslu-
tar att förvärva fastigheten är Törebodabostäder öppna för en diskussion
kring förvaltningen av fastigheten alternativt ägande med full kostnads-
täckning från kommunen.

?Justerare Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 mars 2017, § 41
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 73
Törebodabostäder AB:s yttrande den 9 juni 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 126
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 257

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige avslår motionen om att kommunen förvärvar fastig-
heten med den gamla biografen Röda Kvarn med mera då det finns en pri-
vat intressent.

Förslag till beslut på sammanträdet

Therese Göransson (V): Ärendet återremitteras för att få klarheti om det
finns en privat intressent eller inte.

Beslutsgång
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer förslagen om ska ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras mot varandra och finner att kommunfullmäktige avgör
ärendet idag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositions-
ordning:
Ja-röst för bifall till att ärendet avgörs idag.
Nej-röst för bifall till yrkandet om återremiss.

Omröstningsresultat

Med 17 ja-röster för att ärendet avgörs idag och 12 nej-röster för yrkandet
om återremiss, återremitteras ärendet enligt kommunallagen 5 kapitlet
36 § (Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av
minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.), se omröstningsbilaga,
biJaga b.

Bilaga a och b Kf § 96/17

Expedieras till;
Sekreteraren

'?}usterare Utdragsbestyrkande

,,d ! {-AK



- dm'

"%% - .;*

Tlt%

VÄf'=lSTERPARTIET r0.(:.r

2[]17=63-28

]

?' '»"i Il:?l'BA'il ?'€ S '1Fj'; :/"1/;?
'Q?i' i.i'iJ k l ?r(4 a0ll

,.-. i? I.ir'a + i '.? i I (- Il?is : 'y i il ',ap '. {.jk:? 7

Motion om Röda kvarn

Til) ett levande kulturtiv hör riiöjligheten att nyttja lokaler för att utöva denna kultur i. Töreboda har
en garnrnal biograf, Röda Kvarn, som inte varit öppen för allrt'fötföeten de senaste åren. Nu finns en
möjlighet att kormnunen skulle kunna förvärva samt varsamt renovera fastigheten och anpassa den
så att lokalen kan nyttjas till teaterföreställningar, konserter, filrnvisningar, möten och kursey. Till
detta hör självklart också tillgänglighetsanpassning f6r funktionshindrade.
Detta sk"ulle innebära ett stort lyft för kulturlivet i Töreboda samtidigt som det skulle yara värdefullt
att bevara en hinik byggnad i centrum.

Vi yrkar därför att
kornrnunen genom sitt fastighetsbolag förvärvar fastigheten och renoverar den enligt ovan
komrnunen ställer fastigheten till förfogande för komrnuninvånamas kulturella aktiviteter

Vänsterpartiet Töreboda
Genom

k'(4/ Val/l/?"? 14'C':']l-"Y?'
Mattias Faleke

/
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ledamöter: Tjänstgörande ersättare:

Lars-Åke Bergman (S) , x

Bengt Sjöberg (M) x

Karl-Johan Gustafson (C) x

Anne-Charlotte Karlsson (S) x

Linn Brandström (M)

l

X

Johan Cord (S) X

Birgit Sporrong (SD) Bengt-Åke Johansson (SD) x

Pernilla Johansson (C) x

Anna-Karin Holgersson (S) Johan Jacobsson (S) x

Anne-Marie Lundin (M) x

Ewa Ewaldson (S) Xl

Therese Erikson (V) x

Marianne Asp-Henrysson (C) Xi

Ingmar Andhill (S) x

Mikael Faleke (M) x

Peter Sporrong (SD) FRANVARANDE

Hans Thorsell (S) x

Gunnar Welin (M) x

Linda Ludvigsson (S) FRANVARANDE l

Bo Andersson (S) X

Daniel Nord (C) x

Marlene Näslin (M) x

Ursula Evje (L) Gunilla Fransson (L) x

Jan Karlsson (MP) x

Berit Bergman (S) x

Marco Terenziani (SD) x

Mattias Faleke (V) x

Kenneth Carlsson (S) x

Allan Jakobsson (C) x l

Magnus Dimberg (M) x

Göran Johansson (C), ordf. x

17 12



'l
!

j

[Vki i

'a
Ll

W
Å

?

yoaesaoa vOti:ray6=i

20'i7 -03- 2 8

VÄNSTERPARTIET ro" ;ata x t; i'-]'-'Tiv's??
7

Motion om Röda kvarn

Till ett levande kulturliv hör möjligheten att nyttja lokaler för att utöva denna kultur i. Töreboda har
en garnmal biograf, Röda Kvarn, som inte varit öppen för allmärföeten de senaste åren. Nu finns en
möjlighet att kommunen skulle kunna 'förvärva samt varsamt renovera fastigheten och anpassa den
så att lokalen kan nyttjas till teaterf?5reställningar, konserter, filmvisningar, möten och kurser. Till
detta hör självklart också tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade.
Detta skulle innebära ett stort lyft för kulturlivet i Töreboda sarntidigt som det skulle vara värdefullt
att bevara en unik byggnad i centrurn.

Vi yrkar därför att
- kornmunen genom sitt fastighetsbolag förvärvar fastigheten och renoverar den enligt ovan
- kornrnunen ställer fastigheten till förfogande för kommuninvånarnas kulturella aktiviteter

Vänsterpartiet Töreboda
Genom

ibr(,yzv«q rc-i'«(r
Mattias Fajeke

Th<'Itm?=
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Redovisning av uppdrag att ta fram underlag om bidrag till
studieförbunden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna, bilaga.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 bland annat att
uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett underlag gällande bidrag till
studieförbunden i Töreboda kommun. Av underlaget bör det framgå nivå
och utformning samt budgetanslag jämfört med övriga kommuner i vår
närhet.

Kommunbidraget till studieförbunden utgår från den beräkning som
Västra Götalands Bildningsförbund rekommenderar. Det finns en särskild
Excelmall som används för beräkningen som är framtagen av
Bildningsförbundet. Beräkningen fördelas på 75 % i grundbidrag, 6 % för-
stärkningsbidrag och 19 % verksamhetsrelaterat bidrag. Töreboda kom-
mun har 2017 avsatt 160 200 kronor för bidrag till studieförbunden, vilket
innebär 17 kronor per invånare.

l andra kommuner i vår närhet avsätts enligt följande: Mariestad 47 kro-
nor per invånare, Gullspång 13 kronor per invånare och Skövde 23 kronor
per invånare. I förslaget till budget 2018 för Töreboda kommun föreslås
att ytterligare 130 000 kronor fördelas till studieförbunden.

Folkbildningsrådet fastställde hösten 2011 en ny fördelningsmodell för
det statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Modellen bygger
dels på ett grundbidrag och dels på ett rörligt bidrag. Det senare är i sin
tur uppdelat i ett förstärkningsbidrag och ett verksamhetsrelaterat bidrag.
Den nya fördelningen började att gälla 2012.

Med anledning av ovanstående beslöt styrelsen för Västra Götalands
Bildningsförbund den 12 juni 2012 att utarbeta en ny rekommendation för

i

g9
?Justerare
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Utdragsbestyrkande
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beräkning av kommunernas anslag till den lokala studieförbundsverksam-
heten.

Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund ser stora fördelar såväl
för kommunerna som för de lokala studieförbundsenheterna att det kom-

munala bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmoniserar
med det statliga. Nedanstående rekommendationer bygger därför i väsent-
liga delar på den statliga fördelningsmodellen.

Rekommendation

* För att vara bidragsberättigade på lokal nivå ska den lokala studieför-
bundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga ansla-
get som fördelas av Folkbildningsrådet.
De anslagsgrundade verksamhetsformerna är studiecirklar, kulturar-
rangemang och annan folkbildningsverksamhet. Motivering krävs för
beslut enligt Förvaltningslagen och speciallagstiftning.
Vid beräkningar används antal studietimmar i studiecirklar och annan
folkbildningsverksamhet, antal deltagare i studiecirklar och annan
folkbildningsverksamhet, antal genomförda kulturarrangemang samt
antal unika deltagare i studiecirklar.

*

Anslaget ska bestå av tre delar:
75 % grundbidrag, vilket fördelas utifrån ett genomsnitt av respektive
lokal studieförbundsenhets relativa andel av de två föregående årens
totala anslag.

2) 6 % förstärkningsbidrag. För deltagare med funktionsnedsättning
samt för deltagare som invandrat och har behov av språkligt stöd i
svenska. Hälften av bidraget fördelas utifrån deltagare, hälften utifrån
studietimmar. Annan folkbildningsverksamhet ges halva värdet gente-
mot studiecirkelverksamhet.

19 % verksamhetsrelaterat bidrag.
fördelas utifrån den relativa andelen av antalet studietimmar i studie-

cirkelverksamheten och annan folkbildningsverksamhet. Annan folk-
bildningsverksamhet ges halva värdet gentemot studiecirkelverksam-
het. Kulturverksamheten bakas in i bidraget, varvid varje kulturpro-
gram tilldelas ett värde av 9 studietimmar.
fördelas utifrån den relativa andelen av antalet unika deltagare i stu-
diecirkel.

*

1)

3)

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 november 2016, § 114
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017

; .c
Justerare

}/l,,)
Utdragsbestyrkande
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Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 november 2017, § 100

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 november 2017 följande;
Utskottet godkänner redovisningen och översänder ärendet till kommun-
styrelsen för beslut.

Bilaga Ks § 392/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare

Å G' lf»'
Utdragsbestyrkande
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thommun Anslag -16
Kr Per/inv

.Anslag -17
Kr Per/inv

oirt 16-17 l

Kr % :
Ale 661 000 kr 22 661 000 kr 22 - kr 0.00%'
/-IllngSäS 646 000 kr 16 650 000 kr 16 4 000 kr 0.62%
tsengtsfors 194 000 kr 20 194 000 kr 20 - kr 0.00%
bollebygd 130 000 kr 15 130 000 kr 15 - kr 0.00%
Boräs : 870 000 kr 27 2 870 000 kr 26 - kr 0.00%
uals-Ed 67 000 kr 14 67 000 kr 14 - kr 0.00%
hSSunQa 125 000 kr 22 125 000 kr 22 - kr  0,00%
halKöping 1 845 000 kr 58 1 845 000 kr 57 - kr 0,00%
t-ärgelanda 80 000 kr 12 80 000 kr 12 - kr 0,00%
(jrästorp 125 000 kr 22 125 000 kr 22 - kr 0.00%
Gullspång 70 000 kr 13 70 000 kr 13 - kr 0,00%
(jöteborg 29 200 000 kr 53 29 200 000 kr ' 52 - kr 0,00%
(jötene 376 381 kr 30 380 000 kr 29 3619kr i O.96%
Hemjunga 185 000 kr 20 185 000 kr 20 - kr : 0,00%
Hjo 280 000 kr 31 280 000 kr 31 - kr 0.00%
Härryda 1000 000 kr 28 1 000 000 kr 27 - kr 0.00%
Karlsborg 215 000 kr 30 215 000 kr 31 - kr 0.00%
Kungälv  1270 000 kr 30 1270 000 kr 30 - kr 0,00%
t-erum l 1025 000 kr 26 1 025 000 kr 25 - kr 0.00%
Lidköping 1732 000 kr 45 '1732 000 kr 44 - kr 0.00%
Lilla Edet 210 000 kr 16 210 000 kr 16 - kr 0.00%
Lysekil 365 000 kr 25 365 000 kr 25 - kr 0,00%
 uariestad 1 125 000 kr 47 1 125 ÖOO kr 47 - kr 0,O0%
Mark 720 000 kr 21 920 000 kr 27 200 000 kr 27,78%
Mellerud 206 000 kr 23 206 000 kr 22 - kr 0.00%
Munkedal 240 000 kr 22 240 000 kr 23 - kr  jj:'00%
Mölndal '1819 000 kr 30 ' 1 819 000 kr 29 - kr 0.00%
Orust 336 000 kr 22 336 000 kr 22 - kr 0,00%
Partille ' 1735 000 kr 48 1 73!5 000 kr 47 - kr 0.00%
Skara 647 000 kr 35 647 000 kr 35 - kr 0,00%
Skövde 1 225 000 kr 23 1225 000 kr 23 - kr 0:00'!"o'
Sotenäs
l ,,,,,

200 000 kr 22 200 000 Irr 22 - kr 0,00%
l Stenungsund 416 000 kr 17 416 000 kr 16 - kr 0.00%
' Strömstad 240 000 kr 19 240 000 kr 19 - kr 0,00%
Svenljunga 204 400 kr 19 204 400 kr 19 - kr 0,00%
Tanum 384 500 kr 29 : 400 000 kr 32 , 15 500 kr 4,03%'
'Tibro 341 000 kr 32 341 000 kr 31 - kr 0,00%
Tidaholm 800 000 kr 62 800 000 kr 62 - kr 0,00%
Tjörn 290 000 kr 19 34Ö 'ÖOO kr 22 50 000 kr ' 17,24%
t ranemo 285 000 kr 25 275 000 kr 25 - l0000kr -3,5"l%
Trollhättan 2 210 000 kr 37 2 300 000 kr 40 90 000 kr 4,07%
Töreboda 160 500 kr 17 160 200 kr 17 300 kr -0, 1 9%
' Uddevalla 2 400 000 kr 46 2 400 000 kr 46 '- kr 0,00%
Ulricehamn 450 000 kr 19 - 520 313 Rr 22 70 313 kr B,63%
Vara 5!5 500 kr 33 556 000 kr 36 20 500 kr 3,83%
Vårgårda 210 000 kr 19 210 000 kr 19 - kr 0.00%
Vänersborg 1260 000 kr 33 1 260 000 kr 32 - kr 0,'00%
Amål 300 000 kr 24 300 000 kr 23 - kr 0,'00'3'o
Ockerö 270 000 kr 22 270 000 kr 21 -'kr 0.00%
Summa 61 681 281 kr 28 62 124 913 kr 28 443 632 kr 0,72%
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 Kommunfullmäktige 

Uppdrag att ta fram underlag om bidrag till studieförbunden, Kf 
verkställighetsbeslut 

Förslag till beslut 

Att godkänna redovisningen                   

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Den 28 november 2016 gav kommunfullmäktige uppdrag till 
kommunstyrelsen att ta fram ett underlag gällande bidrag till studieförbunden 
i Töreboda kommun. Av underlaget bör framgå nivå och utformning samt 
budgetanslag jämfört med övriga kommuner i närheten. 

Kommunbidraget till studieförbunden utgår från den beräkning som Västra 
Götalands Bildningsförbund rekommenderar. Det finns en särskild Excell mall 
som används för beräkningen som är framtagen av Bildningsförbundet. 
Beräkningen fördelas på 75% i grundbidrag, 6% förstärkningsbidrag och   19% 
verksamhetsrelaterat bidrag. 

Töreboda kommun har 2017 avsatt 160 200 kr för bidrag till studieförbunden. 
Det innebär 17 kr per invånare. 

I andra kommuner i vår närhet avsätts enligt följande, Mariestad 47 kr per/inv, 
Gullspång 13 kr per/inv, Skövde 23 kr per/inv. 

Budgetanslag och avsatt kronor per invånare för samtliga kommuner i Västra 
Götaland bifogas.   

I förslag till budget 2018 för Töreboda kommun föreslås att ytterligare 
130 000 kr fördelas till studieförbunden.                

Ärendet 

Folkbildningsrådet fastställde hösten 2011 en ny fördelningsmodell för det 
statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Modellen bygger dels på ett 
grundbidrag och dels på ett rörligt bidrag. Det senare är i sin tur uppdelat i ett 
förstärkningsbidrag och ett verksamhetsrelaterat bidrag. Den nya fördelningen 
började gälla 2012.  

Med anledning av ovanstående beslöt styrelsen för Västra Götalands 
Bildningsförbund den 12 juni 2012 att utarbeta en ny rekommendation för 
beräkning av kommunernas anslag till den lokala studieförbunds- 
verksamheten. 

Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund ser stora fördelar såväl för 
kommunerna som för de lokala studieförbundsenheterna att det kommunala 
bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med det 
statliga. Nedanstående rekommendation bygger därför i väsentliga delar på 
den statliga fördelningsmodellen. 
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Rekommendation 

• För att vara bidragsberättigade på lokal nivå ska den lokala 
studieförbundsenhetens riksorganisation vara mottagare av det statliga 
anslaget som fördelas av Folkbildningsrådet. 

• De anslagsgrundade verksamhetsformerna är studiecirklar, 
kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet. Motivering krävs för 
beslut enligt Förvaltningslagen och speciallagstiftning. 

Vid beräkningar används antal studietimmar i studiecirklar och annan 
folkbildningsverksamhet, antal deltagare i studiecirklar och annan 
folkbildningsverksamhet, antal genomförda kulturarrangemang samt antal 
unika deltagare i studiecirklar. 

• Anslaget ska bestå av tre delar: 

1. 75 % grundbidrag, vilket fördelas utifrån ett genomsnitt av respektive lokal 
studieförbundsenhets relativa andel av de två föregående årens totala anslag. 

2. 6 % förstärkningsbidrag. För deltagare med funktionsnedsättning samt för 
deltagare som invandrat och har behov av språkligt stöd i svenska. Hälften av 
bidraget fördelas utifrån deltagare, hälften utifrån studietimmar. Annan 
folkbildningsverksamhet ges halva värdet gentemot studiecirkelverksamhet. 

3. 19 % verksamhetsrelaterat bidrag. 

-fördelas utifrån den relativa andelen av antalet studietimmar i 
studiecirkelverksamheten och i annan folkbildningsverksamhet. Annan 
folkbildningsverksamhet ges halva värdet gentemot studiecirkelverk- samhet. 
Kulturverksamheten bakas in i bidraget, varvid varje kulturprogram tilldelas 
ett värde av 9 studietimmar. 

- fördelas utifrån den relativa andelen av antalet unika deltagare i studiecirkel. 

Töreboda 2017-10-23 

Marita Friborg 
Barn- och utbildningschef 
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Kommunbidrag till studieförbunden 2016-2017
Kommun Anslag -16 Anslag -17 Diff  16-17

Kr Per/inv Kr Per/inv Kr %

Ale 661 000 kr 22 661 000 kr             22 -  kr               0,00%

Alingsås 646 000 kr 16 650 000 kr             16 4 000 kr           0,62%

Bengtsfors 194 000 kr 20 194 000 kr             20 -  kr               0,00%

Bollebygd 130 000 kr 15 130 000 kr             15 -  kr               0,00%

Borås 2 870 000 kr 27 2 870 000 kr          26 -  kr               0,00%

Dals-Ed 67 000 kr 14 67 000 kr               14 -  kr               0,00%

Essunga 125 000 kr 22 125 000 kr             22 -  kr               0,00%

Falköping 1 845 000 kr 58 1 845 000 kr          57 -  kr               0,00%

Färgelanda 80 000 kr 12 80 000 kr               12 -  kr               0,00%

Grästorp 125 000 kr 22 125 000 kr             22 -  kr               0,00%

Gullspång 70 000 kr 13 70 000 kr               13 -  kr               0,00%

Göteborg 29 200 000 kr 53 29 200 000 kr        52 -  kr               0,00%

Götene 376 381 kr 30 380 000 kr             29 3 619 kr           0,96%

Herrljunga 185 000 kr 20 185 000 kr             20 -  kr               0,00%

Hjo 280 000 kr 31 280 000 kr             31 -  kr               0,00%

Härryda 1 000 000 kr 28 1 000 000 kr          27 -  kr               0,00%

Karlsborg 215 000 kr 30 215 000 kr             31 -  kr               0,00%

Kungälv 1 270 000 kr 30 1 270 000 kr          30 -  kr               0,00%

Lerum 1 025 000 kr 26 1 025 000 kr          25 -  kr               0,00%

Lidköping 1 732 000 kr 45 1 732 000 kr          44 -  kr               0,00%

Lilla Edet 210 000 kr 16 210 000 kr             16 -  kr               0,00%

Lysekil 365 000 kr 25 365 000 kr             25 -  kr               0,00%

Mariestad 1 125 000 kr 47 1 125 000 kr          47 -  kr               0,00%

Mark 720 000 kr 21 920 000 kr             27 200 000 kr       27,78%

Mellerud 206 000 kr 23 206 000 kr             22 -  kr               0,00%

Munkedal 240 000 kr 22 240 000 kr             23 -  kr               0,00%

Mölndal 1 819 000 kr 30 1 819 000 kr          29 -  kr               0,00%

Orust 336 000 kr 22 336 000 kr             22 -  kr               0,00%

Partille 1 735 000 kr 48 1 735 000 kr          47 -  kr               0,00%

Skara 647 000 kr 35 647 000 kr             35 -  kr               0,00%

Skövde 1 225 000 kr 23 1 225 000 kr          23 -  kr               0,00%

Sotenäs 200 000 kr 22 200 000 kr             22 -  kr               0,00%

Stenungsund 416 000 kr 17 416 000 kr             16 -  kr               0,00%

Strömstad 240 000 kr 19 240 000 kr             19 -  kr               0,00%

Svenljunga 204 400 kr 19 204 400 kr             19 -  kr               0,00%

Tanum 384 500 kr 29 400 000 kr             32 15 500 kr         4,03%

Tibro 341 000 kr 32 341 000 kr             31 -  kr               0,00%

Tidaholm 800 000 kr 62 800 000 kr             62 -  kr               0,00%

Tjörn 290 000 kr 19 340 000 kr             22 50 000 kr         17,24%

Tranemo 285 000 kr 25 275 000 kr             25 10 000 kr-         -3,51%

Trollhättan 2 210 000 kr 37 2 300 000 kr          40 90 000 kr         4,07%

Töreboda 160 500 kr 17 160 200 kr             17 300 kr-              -0,19%

Uddevalla 2 400 000 kr 46 2 400 000 kr          46 -  kr               0,00%

Ulricehamn 450 000 kr 19 520 313 kr             22 70 313 kr         15,63%

Vara 535 500 kr 33 556 000 kr             36 20 500 kr         3,83%

Vårgårda 210 000 kr 19 210 000 kr             19 -  kr               0,00%

Vänersborg 1 260 000 kr 33 1 260 000 kr          32 -  kr               0,00%

Åmål 300 000 kr 24 300 000 kr             23 -  kr               0,00%

Öckerö 270 000 kr 22 270 000 kr             21 -  kr               0,00%

Summa 61 681 281 kr 28 62 124 913 kr        28 443 632 kr       0,72%

170511/Marita
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Reviderad driftbudget 2017 med flerårsplan 2018-2019

Kommunfullmäktiges beslut

1.

*

*

*

*

Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reviderad driftbud-
get 2017 och flerårsplan 2018-2019, med följande tillägg och ändringar,
bilaga a;
125 000 kronor tas upp 2017 till IT-nämnden till digitalisering,
176 200 kronor tas upp till biblioteksfilialerna 2017-2019 till ökade
driftskostnader och 60 000 kronor 2017 till belysning och IT-uppkopp-
ling,
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande ökas (med O,5 miljoner kro-
nor) till 1,5 miljoner kronor. Resultatet minskas med O,5 miljoner kronor.
100 000 kronor tillförs ett Läsfrämjande projekt i samarbete med utbild-
ning och bibliotek. Anslaget finansieras genom att resultatet minskas
med 100 000 kronor.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett un-
derlag gällande bidrag till studieförbunden i Töreboda kommun. Av un-
derlaget bör det framgå nivå och utformning samt budgetanslag jämfört
med övriga kommuner i vår närhet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 att fastställa driftbudget
2017 och flerårsplan 2018-2019 enligt kommunstyrelsens förslag och bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade vidare att delegera till kommunstyrelsen att
besluta om finansiering av en förskoleavdelning i Moholm samt två klassrum
med tillhörande grupprum på Björkängsskolan inom ramen 3,550 miljoner
kronor. Pengarna skulle tas av det särskilda ofördelade statsbidraget på 18,7
miljoner kronor.

Ekonomiberedningen har upprättat förslag till reviderad budget 2017-2019.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2016 utgör utgångspunkt för försla-
get till reviderad budget. Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen

/

Justerare /

Q
Utdragsbestyrkande
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och kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad driftbudget 2017 och
flerårsplan 2017-2018 enligt bilaga.

Beslutsunderlag

Ekonomiberedningens protokoll den 16 februari 2016, § 12
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2016, § 57
Tekniska nämndens protokoll den 12 april 2016, § 77
Mi5ö- och byggnadsnämndens protokoll den 5 april 2016, § 56 och 58
Ekonomiberedningens protokoll den 14 april 2016, § 15
Ekonomikontoret, Töreboda budget 2017 - Konsekvensanalys av besparing 1
o/o den 2 maj 2016
Ekonomiberedningens protokoll den 2 maj 2016, § 22
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 167 och 168
It-nämndens protokoll den 26 april 2016, § 24
Ekonomikontoret, Töreboda budget 2017, plan 2018-2019, juni-utgåva
Törebodas målpaket 2017
Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2016, § 63
Ekonomikontoret, Töreboda reviderad budget 2017-2019, 6 oktober 2016
Ekonomiberedningens protokoll den 6 oktober 2016, § 30
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 325

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reviderad driftbudget
2017 och flerårsplan 2018-2019, bilaga, med fö5ande tillägg;
* 125 000 kronor tas upp 2017 till IT-nämnden till digitalisering

176 200 kronor tas upp till biblioteksfilialerna 2017-2019 till ökade
driftskostnader och 60 000 kronor 2017 till belysning och IT-uppkopp-
ling.

*

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Anslaget till kommunstyrelsens förfogande ökas (med O,5
miljoner kronor) till 1,5 mi5oner kronor. Resultatet minskas med O,5 miljo-
ner kronor. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lars-Åke Bergman (S): Anslaget till studieförbunden ökas med 200 000 kro-
nor att användas till utökning av verksamheten och bättre kunna erbjuda
kommunens invånare möjlighet till studier på kvällstid. Anslaget till kultur-
skolan ökas med 250 000 kronor för att kunna möta behovet av kulturutbud i

kommunen samt korta de köer som idag finns inom kulturskolan. Pengarna
tas av det överskott som förväntas när vi tillsammans med majoriteten höjde
upp invånarantalet till 9350 personer. I övrigt bifall till kommunstyrelsens
förslag.

/

,,,-

Justerare
7
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Therese Erikson (V) och Kenneth Carlsson (S): Bifall till Lars-Åke Bergmanc(S) yrkanden.

Karl-Johan Gustafson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag och BengtSjöbergs (M) yrkande. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen ata fram ett underlag gällande bidrag till studieförbunden i Töreboda kom-mun. Av underlaget bör det framgå nivå och utformning samt budgetanslagjämfört med övriga kommuner i vår närhet.

Anne-Charlotte Karlsson (S): 100 000 kronor tillförs ett Läsfrämjande proje?i samarbete med utbildning och bibliotek. Anslaget finansieras genom att re-sultatet minskas med 100 000 kronor. I övrigt bifall till kommunstyrelsensförslag och Lars-Åke Bergmans (S) yrkanden.
Hans Thorsell (S): Bifall till Lars-Åke Bergmans (S) och Anne-Charlotte
Karlssons (S) yrkanden. Avslag på Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande.
Mikael Faleke (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag och Karl-JohanGustafsons (C) yrkande.

Anna-Karin Holgersson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, Lars-ÅkeBergmans (S) yrkande och Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande.
Bengt Sjöberg (M): Bifall till Karl-?ohan Gustafsons (C) yrkande. Avslag påAnne-Charlotte Karlssons (S) yrkande.

Lars-Åke Bergman (S): Bifall till Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande.
Beslutsgång för Bengt Sjöbergs (S) yrkande
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs(M) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.
Beslutsgång för Lars-Åke Bergmans (S) yrkande om ökat bidrag till studieför-bundens verksamhet
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Lars-Åke Bergmans(S) yrkande om ökat bidrag till studieförbundens verksamhet och finner attkommunfullmäktige avslår yrkandet.

Justerare
Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositions-
ordning:
Ja-röst för avslag på Lars-Åke Bergmans (S) yrkande.
Nej-röst för bifall -till Lars-Åke Bergmans -(S)-yrkande.

Omröstningsresultat för Lars-Åke Bergmans (S) yrkande om ökat bidrag till stu-
dieförbundens verksamhet

Med 17 ja-röster för avslag på Lars-Åke Bergmans (S) yrkande mot 13 nej-
röster för bifall till yrkandet avslår kommunfullmäktige Lars-Åke Bergmans
(S) yrkande om ökat bidrag till studieförbundens verksamhet, se omröst-
ningsbilaga, bilaga b.

Beslutsgång för Lars-Åke Bergmans (S) yrkande om ökat anslag till kulturskolan
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Lars-Åke Bergmans
(S) yrkande om ökat anslag till kulturskolan och finner att kommunfullmäk-
tige avslår yrkandet.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositions-
ordning:
Ja-röst-för avslag på Lars-Åke Bergmans (S) yrkande.
Nej-röst för bifall -till Lars-Åke Bergmans -(S)-yrkande.

Omröstningsresultat för Lars-Åke Bergmans (S) yrkande om ökat anslag till kul-
turskolan

Med 17 ja-röster för avslag på Lars-Åke Bergmans (S) yrkande mot 13 nej-
röster för bifall till yrkandet avslår kommunfullmäktige Lars-Åke Bergmans
(S) yrkande om ökat anslag till kulturskolan, se omröstningsbilaga, bilaga c.

Beslutsgång för Kad-johan Gustafsons (C) yrkande om uppdrag tHl kommunsty-
relsen

(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Karl-J ohan
Gustafsons (C) yrkande om uppdrag till kommunstyrelsen och finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositions-
ordning:
Ja-röst för bifall till Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande.
Nej-röst för avslag på Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande.

/

.a?
Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-28
Sida

211

forts. Kf § 114

Omröstningsresultat för Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande om uppdrag till
kommunstyrelsen

Med 18 ja-röster för bifall till Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande mot 12 nej-
röster för avslag på yrkandet antar kommunfullmäktige Karl-Johan
Gustafsons (C) yrkande om uppdrag till kommunstyrelsen, se omröstningsbi-
laga, bilaga d.

Beslutsgång för Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande om medel till ett
Läsfrämjande projekt
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Anne-Charlotte
Karlsson (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.

Reservation mot beslutet att inte öka bidraget till studieförbundens verksam-
het och mot beslutet att inte öka anslaget till kulturskolan

Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Johan Cord (S), Anna-
Karin Holgersson (S), Ewa Ewaldson (S), Therese Erikson (V), Ingmar Andhill
(S), Hans Thorsell (S), Linda Ludvigsson (S), Bo Andersson (S), Berit Bergman
(S), Mattias Faleke (V) och Kenneth Carlsson (S) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Lars-Åke Bergmans (S) yrkanden.

Bilaga a, b, c och d Kf § 114/16

Expedieras till;
Samtliga nämnder
Samtliga chefer
Ekonomikontoret

Utvecklingsutskottet

'?Justerare
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Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-29
Sida

643

Ks § 398 Dnr KS 2017/00199

Besvarande av medborgarförslag om soldattorpet Lusastugan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om soldattorpet Lusastugan. Om
Hembygdsföreningen i Moholm upphör föreslås att Töreboda kommun
övertar ansvaret för Lusastugan i Moholm och där skapar ett levande sol-
dattorp. Där skulle soldatfami5en leva så tidstroget som rrföjligt och ta
emot turister och andra intresserade besökare som då kunde erbjudas
möjlighet att pröva på den tidens metoder och hushåll. Lusastugan skulle
även kunna användas som friluftsteater med teman som "husförhör" och
kaptenen som gör inspektion av "sin" soldats skötsel och eventuella önske-
mål om torpets status och förbättring. Detta på de tveksamma och vresiga
roteböndernas bekostnad. Kanske kunde även en knalle komma på besök
och erbjuda sina medförda varor?

Det finns ingen förfrågan från Moholms Hembygdsförening att Töreboda
kommun ska överta ansvaret för Lusastugan och därmed ingen ansökan
att ta ställning till.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 29 maj 2017, § 70
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2017
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 november 2017, § 108

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 november 2017 fö5ande;
Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget anses
besvarat.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare
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Utdragsbestyrkande
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 Kommunfullmäktige 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag Soldattorp Lusastugan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat               

Bakgrund och sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag med ett förslag om att Töreboda 
kommun ska överta Lusastugan i Moholm och där skapa ett levande soldattorp 
om hembygdsföreningen i Moholm upphör. 
 
Ingivaren föreslår även att Lusastugan skulle kunna användas som 
friluftsteater och eventuellt även för att knallar skulle kunna komma på besök 
och erbjuda medförda varor. 
 
Det finns ingen förfrågan från hembygdsföreningen att Töreboda kommun ska 
överta ansvaret för Lusastugan och därmed ingen ansökan att ta ställning till.    

 

Töreboda 2017-10-26 

Marita Friborg 
Barn- och utbildningschef  
 

Bilaga: Medborgarförslag Soldattorp Lusastugan 

 

Beslutet ska skickas till: 

Bengt-Åke Johansson, ingivare av medborgarförslaget 

Marita Friborg, Barn och utbildningschef            
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FöRSLAGET

Om samhällsföreningen i Moholm upphör föreslår undertecknad att Töreboda kommun övertar

ansvaret för Lusastugan i Moholm och där skapar ett levande soldattorp. Där skulle soldatfamiljen

Ieva så tidstroget som möjligt och ta emot turister och andra intresserade besökare som då kunde

erbjudas möjlighet att pröva på den tidens metoder och hushåll.

Lusastugan skulle även kunna användas som friluftsteater med teman som "husförhör" och

kaptenen som g6r inspektion av "sin" soldats skötsel och eventuella önskemål om torpets status och

förbättring. Detta på de tveksamma OCh vresiga roteböndernas bekastnaö. Kanslce kvnde ävei-i eri

knalle komma på besök och erbjuda sina medförda varor?

MOT?VERING

Det hela vore en kulturgärning som hela bygden och även andra hade glädje av.

ORT OCH DATUM
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Ks § 378 Dnr KS 2017/0154

Rapportering av inte verkställda beslut inom Vård och Omsorg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och av-
brott för tredje kvartalet 2017, som kommunstyrelsens Vård- och
omsorgsutskott lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handling-
arna.

Kommunstyrelsens beslut

Rapporten överlämnas till kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, samt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, skyldighet att till föspektionen för vård och
omsorg rapportera in gynnade beslut, som inte verkställts inom tre måna-
der från beslutsdatum. Detta ska ske en gång per kvartal och på individ-
nivå. En översiktlig rapport ska lämnas även till fullmäktige och till reviso-
rerna.

För tredje kvartalet 2017 finns tre ej verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 november 2017, § 160

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Revisorerna

7,lusterare Utdragsbestyrkande
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Kvartalsrapport – sol och lss 

allmänna uppgifter
1 Rapporteringstillfälle År Kvartal

2 Kommun

3 Stadsdel/kommundel (i förekommande fall)

4 Ansvarig nämnd

5 Nämnden har ansvar för följande verksamhet SoL ÄO, Äldreomsorg 

SoL OF, Omsorg till personer med funktionsnedsättning 
enligt SoL

SoL IFO, Individ- och familjeomsorg

LSS OF, Omsorg till personer med funktionsnedsättning 
enligt LSS

6 Ansvarig/Behörig rapportör

7 Telefon till rapportören

8 E-post till rapportören

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ sol samt beslut 
enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lss

• Rapporter	skickas	in	kvartalsvis	av	samtliga	nämnder	som	berörs	av	skyldigheten	att	rapportera.
• Individrapporter		skickas	in	av	de	nämnder	som	har	sådana	att	redovisa	detta	kvartal.	Det	gäller	både	de	

som	kvarstår	som	ej	verkställda	från	förra	kvartalet	(och	som	ska	rapporteras	på	nytt)	och	nya	från	detta	
kvartal.

• E-tjänsten för ej verkställda beslut underlättar rapporteringen. Kontakta 010-788 58 00 för mer 
information om e-tjänsten.	

2017 327 oktober

marita.asp@toreboda.se

Marita Asp

Töreboda 

0506-181 46

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
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9 Markera de verksamhetsområden där det  inte 
finns några ej verkställda beslut eller avbrott att 
rapportera detta kvartal.

SoL ÄO

SoL OF

SoL IFO

LSS OF

10 Markera de verksamhetsområden där det finns 
individrapporter  detta kvartal

Beslut

SoL ÄO

SoL OF

SoL IFO

LSS OF

avbrott

SoL ÄO

SoL OF

SoL IFO

LSS OF

Individrapporterna skickas till IVO under följande rapporteringsperioder:
Kvartal 1: 15 mars – 15 april
Kvartal 2: 15 juni –  31 juli
Kvartal 3: 15 september – 15 oktober
Kvartal 4: 15 december – 15 januari

Kontaktuppgifter
AVDELNING SYDÖST
IVO, Inspektionen för vård och omsorg 
Box 2163
550 02 Jönköping



Medborgarförslag Töreboda Kommun
Angåeride Etablerfög av Lekpark, Cykelbana Kilenomfödet
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Detta förSlag Ska seS s0m en del av den dialog som p,%ått Sedan 6- 7 år tillbaka.

Bakgrund

T. öreboda Kommun har beslutat att Etapp 1- en Lekpark ska byggas i Kilenområdet, närliggande
Iekplatser ska föggas ner och flyttas tiil denna nya lekpark. Etapp 2 Temapark som också finns med i
beslutet.

REDOGöRELSE MEDBORGARFöRSLAG

Vi be«:Bmer att informationen har varit bristfällig och att det har utlovats ar»dra placeringar av
kommunpersoner genom åren.

Vi bedömer att etapp 2 inte ryms inom befintlig detaljplan? Då etapp 1 är första delen av en större
förändring bör lämpligen även etapp 2 tas in i bedömningen om befintlig detaljplan innan uppstart
sker av etappl.

Placering Lekpark

Med referens tiil tidigare inskickad bestridan om placering av lekpark. Vår bestridan har a!drig
handlat cm att det inte ska bli nagon lekpark i Kilenomradet.

Oei'i har Liandlat orn placeringen. Vår bestridan kvarstår angående etablering i det gulmarkerade
området.

vår förhoppning var att ni skulle se över placerfögen och komma med ett nytt förslag. Då så inte är
fallet,. väljer vi därför att presentera följande förslag istället.

Placering vid Kilenskolan

Blått område och blått streck:

När det historiskt varit aktiviteter vid Elefanten har hela Aimvägen använts som parkeringsplats samt
pa grasomradet utanfor Almvagen 20.

Vår bestridan om etablering är signerad av 55 personer som bor i angränsning till det gtila området.

?

A
l
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Grönt område:

Varf6r väljer man inte placering uppe vid Kilenskolan istället där förutsättningar finns för både Etapp
1 Lekpark och Etapp 2 Temapark, samt omedelbar tiiigäriglighet för barn, elever och lärare mm.

Orange område:

Vid Kilensko!aii så finns det redan en nybyggd parkering som bör räcka ti!I Etapp 1 och 2.

Rött område:

Det finns måriga klagomål på att Lindvägen används sorn genomfart samt trafik i hög hastighet.
Behåll Lindvägens ena trottoarsida i befintligt skick som gångsida.

Bredda :rottoaren l)ä andra sida och gör till cykelbana.

Lägg till liknande bilmötesplatser som vi har på andra stätien i kon'imunen för att få ner hastigheten
octq därmed få över biltrafiken till Kilenskolan och T;'reshov till Halna och Idrottsvägen istället.
En cykelbana utmed Lindvägen är raka vägen från Kilenskolan till överfarten över Sötåsenvägen till
Kanalparken och sedan den nya bron.

En sträckning genom det gultnarkerade området kon'imer troligen ieda tiH att det trots allt cyklas
utrned Lindvägen eller att det genas över Sötåsenvägen.
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Töreboda 30 iiov 2017






