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§ 391 Statistik inom barnomsorgen
§ 392 Redovisning av uppdrag att ta fram underlag om bidrag till

studieförbunden

föskrivning inom särskola
Risk- och sårbarhetsanalys Office 365 för Utbildning och kultur
Klagomål på barnomsorgen - lång väntan på förskoleplats
Rapport efter skolinspektionens besök på Centralskolan
Läsårstider 2018/2019
Besvarande av medborgarförslag om soldattorpet Lusastugan
Remiss, ansökan om kameraövervakning - Avfallshantering
Östra Skaraborg
Information från Kommunalförbundet Skaraborg
Information från Folkhälsorådet

Information från kommunchefen

Anmälan av delegationsbeslut
Meddelanden

'}

G

G

G

G

G

'J

393

394

395

396

397

398

399

'J

'j

G

G

G

400

401

402

403

404

i [/
} ilÖ



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-11-2 9
Sida

570

Ks§358

Justering

Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Marlene Näslin
(M).
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Ks § 359

Dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Två extra ärenden tilläggs föredragningslistan, båda med rubriken
"Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kapitlet 8 § Föräldrabalken (FB)".
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Ks § 360 Dnr KS 2017/0363

Information om kommungemensam alkoholhandläggning

Sammanfattning av ärendet

Avdelningschef Anders Svensson, Lidköpings kommun och socialchef
Sandra Sä5ö informerar om kommungemensam alkoholhandläggning -
Tillståndsenheten I Samverkan (TIS).
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Avtal med Lidköpings kommun avseende handläggning enligt
Alkohollagen

Kommunstyrelsens beslut

1. Förslag till avtal gällande köp av tjänster av Lidköpings kommun -
Tillståndsenheten l Samverkan (TIS), om att de ska utföra alkohol-
handläggning för Töreboda kommun godkänns.

2. Avtalet gäller för tre (3) år från och med 2018-Ol-Ol till och med
2 0 2 0-12-31.

3. SocialchefSandraSäljöfåriuppdragatttecknaavtalet.

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. I stället föreslås ett samgående
med Lidköpings kommun.

I dag har Grästorp, Götene, Herrljunga, Mariestad, Vara och Vårgårda kom-
muner samverkan med Lidköpings kommun. Lidköpings kommun uppger
att 2018 kommer alla Skaraborgs kommuner (utom Skövde), samt
Herrljunga och Vårgårda att ingå i TIS, totalt 16 kommuner. Ett samgående
med Lidköpings kommun kommer inte att bli dyrare än nuvarande avtal.

Samgåendet innebär fördelar som:
Fler handläggare (fyra heltidshandläggare och en administratör)
Administrativt stöd

Digitaliserade ansökningar
Digitaliserad tillsyn
Krögare får samma bemötande oavsett var man är verksam i Skaraborg
Samma taxor i Skaraborg (om de antas av Kommunfullmäktige)

Socialchef Sandra Säljö lämnar en redogörelse i ärendet.
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Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 29 oktober 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 november 2017, § 152

Expedieras till;
Lidköpings kommun
Socialchefen

Ekonomikontoret

Administrativ assistent K. Roslund Berg
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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 ölförsä5ning
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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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 TIS 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 Sä5ö bedömer taxorna som rimliga utifrån det arbetet
som krävs i varje ärende, samt utifrån behovet av samsyn inom TIS. Kom-
munfullmäktige föreslås att i 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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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 fö5ande;
Kommunfullmäktige föreslås besluta att som Töreboda kommuns taxor för
ansökan om serveringstillstånd och tillsynsavgifter enligt Alkohollagen,
anta Tillståndsenheten l Samverkans (TIS) taxor.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ks § 364 Dnr: KS 2017/0376

Tillsynsplan enligt Alkohollagen 2018-2020

Kommunstyrelsens beslut

Tillsynsplan för 2018-2020 för serveringstillstånd och detaljhandel med
folköl godkänns enligt vård- och omsorgsutskottets förslag.

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. I stället har förslag lagts till kom-
munstyrelsen om ett samgående med Lidköpings kommun. Efter att KAS
har upphört 2018, kommer efter erforderliga beslut Tillståndsenheten l
Samverkan (TIS) att serva 16 kommuner mot nuvarande sju kommuner.

Om samgåendet godkänns underlättar det för handläggare i TIS, genom att
alla kommuner i TIS har gemensamma riktlinjer och taxor. Det blir också
en enhetlighet för krögarna i Skaraborg, med samma personal, riktlinjer
och taxor. TIS har inför framtida samarbete tagit fram en tillsynsplan för
perioden 2018-2020.

Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 29 oktober 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 november 2017, § 155

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 november 2017 föreslå
kommunstyrelsen besluta följande;
Tillsynsplan för 2018-2020 för serveringstillstånd och detaljhandel med
folköl godkänns enligt vård- och omsorgsutskottets förslag.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Carlsson (S): Tillstyrker Vård- och omsorgsutskottets förslag.

Expedieras till;
TIS

Socialchefen
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Risk/kontrollområde Granskningsplan 2017, uppföljning av för-
sörjningsstöd

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Antalet vanliga hushåll (inrikes födda) med försörjningsstöd har ökat sta-
digt sedan årsskiftet. Det handlar inte om några rekordnivåer jämfört med
tidigare, men man kan se att behovet av försörjningsstöd ökar. Kostnad-
erna ökar i samma takt som ökat antal hushåll, samt ökad genomsnitts-
kostnad per hushåll. Riksnormen för försörjningsstöd höjdes den 1 januari
2017, vilket kan vara en förklaring till att genomsnittskostnaden per familj
är något högre i år.

I april förra året skedde en kraftig minskning av antalet ungdomshushåll.
Den trenden vände dock i april detta år, och det tillkom på kort tid hela tio
ungdomshushåll som till stor del har blivit kvar. Sommarperioden med se-
mestervikariat och feriejobb hade ingen effekt på försörjningsstödet i år.

Kostnaderna för flyktinghushållen ligger relativt jämnt. Det syns inga ten-
denser åt något håll för gruppen som helhet. När det gäller "glappmåna-
den" innan etableringsplan uppgick genomsnittskostnaden för ett hushålli
september, till den rekordhöga summan om 24 991 kronor. Vid närmare
granskning framkommer att det handlar om stora barnfamiljer, som egen-
bosatt sig i kommunen, och som fått uppehållstillstånd som anknytning till
en närstående. Det rör sig om fem nya fami5er som stått helt utan andra
inkomster.

Andelen flyktingar efter etableringsplan växer, och det finns idag 28 hus-
håll som uppbär försörjningsstöd, som komplettering till andra bidrag.
Socialtjänsten hanterar varje månad mellan 11-13 ansökningar där de sö-
kande inte har rätt till ekonomiskt bistånd, men där man ändå väljer att
ansöka månad efter månad trots egen försörjning. Det finns fyra ensam-
kommande flyktingbarn som är i behov av försörjningsstöd.
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Socialchef Sandra Säljö lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Enhetschef Jessica Jonassons tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 131

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 november 2017 fö5ande;
* Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.

Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information.*

Expedieras till;
Enhetschef T,. Jonasson
Socialchefen
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Ks § 366 Dnr KS 2017/0026

Risk/kontrollområde Granskningsplan 2017, uppföljning av place-
rade barn och kostnaderna för vården

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kontrollmetod är redovisning av alla pågående placeringar, alla avslutade
placeringar samt kostnader totalt per månad för alla placeringar. Samtliga
värden är exklusive ensamkommande flyktingbarn. Uppgifterna redovisas
till socialchef varje månad, till vård- och omsorgsutskottet varannan må-
nad och till kommunstyrelsen två gånger på år. Enhetschef för barn och
ungdom står som ansvarig för uppföljning och redovisning. Årsbudgeten
2017 för placerade barn är 7 355 000 kronor.

Placeringar per 30 september 2017:
Totalt 46 pågående placeringar, och inga avslutade
32 i fami5ehem
Sju på institution
Fem jourplaceringar
Två LVU i hemmet

Total kostnad för januari-september 2017 är 9 296 798 kronor,
varav kostnad för externa uppdragsgivare är 4 806 578 kronor.

Socialchef Sandra Sä5ö och enhetschef Ananthi Flodin lämnar en redogör-
else i ärendet.

Beslutsunderlag

Enhetschef Ananthi Flodins tjänsteskrivelse den 10 oktober 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 16 oktober 2017, § 132
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 november 2017 följande;
* Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.

Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information.*

Expedieras till;
Enhetschef A. Flodin

Socialchefen
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Ks § 367 Dnr: KS 2017/0388

Analys avseende barn och ungdomar som far illa i Töreboda
kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Individ- och familjeomsorgens enhetschef för barn och unga Ananthi
Flodin redovisar en skrivelse, som komplement till redovisningen av
risk/kontrollområdet uppfö5ning av placerade barn och kostnaderna för
vård. Redovisningen bygger på en granskningsplan, som är till för att ge en
helhetsbild av barn och ungdomar som far illa i Töreboda kommun.

Socialchef Sandra Säljö och enhetschef Ananthi Flodin lämnar en redogör-
else i ärendet.

Beslutsunderlag

EnhetschefAnanthi Flodins tjänsteskrivelse den 2 november 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 november 2017, § 150

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 november 2017 följande;
* Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.

Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information.*

Expedieras till;
Enhetschef A. Flodin

Socialchefen

Justerare Utdragsbestyrkande
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Ks § 368

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 30 minuter (klockan 14.30-15.00).

Justerare Utdragsbestyrkande
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Ks § 369 Dnr: KS 2017/0358

Information om Lex Sarah-anmälan från individ- och familje-
omsorgen, avseende handläggning av barnärende

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ett ensamkommande barn, som har varit placerad på HVB-hem under tre
års tid, har vid upprepade tillfällen uttryckt att hans biologiska far, som då
inte fanns i Sverige har slagit honom, och att han är rädd för sin pappa.
Bristen i handläggningen uppstår när pappan anländer till Sverige, och att
hans son då flyttar hem till honom, samt att väldigt lite hänsyn tas till den
rädsla som pojken tidigare har uttryckt. I samband med att pappan får
vårdnaden, och strax innan pojken flyttar till pappan inleds en utredning. I
den utredningen är det inte utrett i tillräcklig hög grad, huruvida pappan
har en föräldraförmåga för att möta pojkens behov. Pappan erbjuds stöd
av socialtjänsten, men tackar nej till alla insatser, och pojken flyttar hem
till pappan. I september 2017 omhändertas pojken enligt LVU, då det
framkommer att han utsätts för regelbundet våld av sin pappa. Pappan po-
lisanmäls och efter förhör häktas han.

Anmälan enligt Lex Sarah bygger på att utredningsåtgärder inte genom-
förts, och att tidigare uppgifter från pojken inte har beaktats, samt att
detta förfarande har inneburit stora konsekvenser för pojken.

Socialchef Sandra Säljö och enhetschef Ananthi Flodin lämnar en redogör-
else i ärendet.

Beslutsunderlag

Lex Sarah-anmälan med kortfattad beskrivning den 23 oktober 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 november 2017, § 149

Expedieras till;
Socialchefen
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Ks § 370 Dnr: KS 2017/0380

Förändring i delegationsordningen för individ- och familjeom-
sorgen

Kommunstyrelsens beslut

Fö5ande tillägg görs i delegation S2.2.15:
} rubriken Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas,
läggs fö5ande text till;
för vårdnadshavare och förälder med av tingsrätten fastställt umgänge.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har ansvar för att barn som vårdas enligt Lagen om vård
av unga (LVU), och att så långt som möjligt se till att barnets umgänge med
sin vårdnadshavare och förälder tillgodoses. En förälder har rätt att utöva
vad som betecknas som ett normalt umgänge. Om motsvarande social-
nämnd föreskriver att umgänget ska utövas eller förordnar att umgänge
endast får ske i närvaro av en kontaktperson, är det dock fråga om en reg-
lering av umgänget som avses i 1? LVU. Enligt 14 § 2 stycket punkt 1
LVU, har motsvarande socialnämnd möjlighet att om det är nödvändigt
med hänsyn till ändamålet med vården eller omhändertagandet, att ge fö-
reskrift om hur umgänget ska utövas med vårdnadshavare respektive för-
älder som inte har vårdnaden. Nämnden ska därför i sådana fall fatta

beslut i frågan, och även lämna en underrättelse till den enskilde om hur
beslutet kan överklagas. Med stöd av bestämmelsen kan nämnden således
reglera vårdnadshavarens umgänge med barnet. Nämnden kan också
reglera umgänget för en förälder som inte är vårdnadshavare, under
förutsättning att dennes umgänge är fastställt genom en dom, beslut av
domstol eller genom avtal.

Det är av vikt att påtala skillnaderna här då det inte är helt ovanligt att för-
äldrar som inte har fastställt umgänge, också hävdar sin rätt att träffa sina
barn när de vårdas enligt LVU. Dessa föräldrar kan då se en möjlighet att få
mer umgänge med sitt barn, utan inblandning av den förälder som är vård-
nadshavare. Om en överenskommelse inte kan nås med vårdnadshavaren,
får den andra föräldern vända sig till allmän domstol för att få umgänges-
rätten reglerad. Om föräldern inte är vårdnadshavare och inte heller har
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ett fastställt umgänge, kan umgänget således inte regleras med stöd av 14
§ 2 stycket LVU.

Socialchef Sandra Säljö lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Enhetschef Ananthi Flodins tjänsteskrivelse den 31 oktober 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 november 2017, § 151

Expedieras till;
Socialchefen

Enhetscheferna inom IFO

Intendent P. Kersna

Kommunsekreterarna

Administrativ assistent K. Roslund Berg

Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-29

Sida

590

Sekretesshandling enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Ks § 371

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 §
Föräldrabalken

Kommunstyrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 november 2017, § 310

Expedieras till;

Justerare
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Sekretesshandling enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Ks § 372

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kapitlet 8 § Föräldrabalken (FB)

Kommunstyrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 21 augusti 2017, § 218
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 248

Expedieras till;
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Sekretesshandling enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Ks § 373

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kapitlet 8 § Föräldrabalken (FB)

Kommunstyrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 21 augusti 2017, § 219
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 249

Expedieras till;
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Ks § 374 Dnr: KS 2017/0339

Rapport avseende internkontroll vuxenutredningar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

I en skrivelse gjord av socialsekreterare Ida Wiik redovisas en övergrip-
ande kontroll, som har utförts över utredningar på individ- och familje-
omsorgens vuxenutredningar. Kontrollerna har pågått under ett års tid,
från och med september 2016 till och med september 2017.

I rapporten framgår att samtliga utredningar har utförts korrekt, men att
en del förbättringsarbete kan göras. Kontroller har bland annat gjorts rör-
ande innehållet i utredningar, besluten, kommunicering, och besvärshän-
visning. I rapporten finns ett sammantaget resultat samt en granskning av
förbättringsområden.

Socialchef Sandra Säljö lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Socialsekreterare Ida Wiiks tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 november 2017, § 148

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 november 2017 fö5ande;
* Rapporten noteras och läggs till handlingarna.

Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information.*

Expedieras till;
Enhetschef J. Jonasson
Socialchefen

Socialsekreterare I. Wiik
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Ks§37S Dnr: KS 2017/0365

Förslag på åtgärder för budget i balans 2018 för verksamheterna
IFO/LSS/Socialpsykiatri

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisade åtgärder för budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Efter redogörelse av delårsrapporten uppmanar kommunstyrelsen de
verksamheter som redovisar ett underskott, att redovisa vilka åtgärder de
planerar att vidta för att komma i ekonomisk balans 2018, Ks § 284.

Socialchef Sandra Sä5ö redovisar ett prognosticerat underskott för verk-
samheterna IFO och LSS. För att hämta in del av underskottet under 2017,
har vissa verksamheter redan vidtagit flera åtgärder.

LSS:

Detaljerad genomgång av underskottet 2017, har visat att det till stor del
beror på att nya kostsamma ärenden har tillkommit vilka LSS inte har i sin
budget för 2017 eller 2018. För dessa ärenden erhålls ingen ersättning
från Försäkringskassan (personlig assistans). Töreboda kommun har idag
fem ärenden med personlig assistens, där kommunen inte erhåller någon
ersättning från Försäkringskassan. I LSS pott som inte var fördelat 2017
fanns 3 219 000 kronor som ska användas för att täcka volymökningar.
Verksamheten har äskat 3 000 000 kronor för 2017 ur potten, för att täcka
volymförändringar inom områdena personlig assistens och korttidsboen-
det Killingen. Om detta tillskott godkänns kommer LSS totalt att ha en
budgeti balans. Dock kvarstår samma volymförändringar 2018, och verk-
samheten kommer att behöva begära tillskott ur LSS pott även 2018, pot-
ten 2018 beräknas bli8 900 000 kronor.

Trots äskade tillskott kommer en verksamhet inom LSS fortfarande att
uppvisa ett underskott, och det är i verksamheten personlig assistans.
För att få denna budgeti balans har socialchefen tillsammans med verk-
samheten och controller börjat gå igenom varje ärende för sig, för att
stämma av att timmarna i beslutet också stämmer med utlagda timmar i
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schema, och här har det hittats avvikelser som kommer att ha viss positiv
effekt på budget 2018.

Det som via genomgång har identifierats och som ger underskottet, är de
brukare som i sitt biståndsbeslut har personal med sovande natt. I dessa
ärenden går det inte att få ihop budget, då Försäkringskassan bara ersätter
en fjärdedel av kostnaden, medan kommunen enligt jouravtal som är teck-
nad med Kommunal har hela kostnaden för sovande natt.

De privata aktörerna har ingen kostnad alls för sovande natt då de inte til-
lämpar motsvarande avtal, och detta medför att de lättare kan få budget i
balans.

För de fem ärenden som har sovande natt visar en genomgång, att det är
dessa ärenden som genererar ett underskott på 1500 000 kronor varje år.
Detta underskott balanseras dock upp lite, då det finns sju ärenden som
genererar ett litet överskott (de har inte sovande natt i sina beslut). Totalt
underskott kommer fortsättningsvis vara 1000 000 kronor, efter avräk-
ning av de ärenden som genererar ett överskott. För att få budget i balans
2018 krävs alltså en ökad budgetram på 1000 000 kronor från utjäm-
ningsbidraget.

Ytterligare en svårighet för budget i balans gällande personlig assistans är
att Töreboda primärt försöker att rekrytera undersköterskor, vilket i sig är
bra då status och kompetens höjs i yrket, men undersköterskor har högre
föner än personal inom det privata. De privata anställer anhöriga och out-
bildade i mycket högre utsträckning än Töreboda kommun, vilket medför
att de har lägre personalkostnader, och kan då gå med vinst.

Det som framåt behöver lyftas politiskt, är om kommunen ska ha verksam-
heten personlig assistens kvar i sin egen regi, eller om denna verksamhet
helt ska läggas ut på privata aktörer, då med frågeställningen vilken kva-
lite får kommunens brukare, samt kommunens yttersta ansvar (om bruka-
ren inte vill ha privat assistans). Det kan också vara så att privata företag
inte tar ärenden, om de inte genererar tillräcklig vinst. För att få den poli-
tiska vi5einriktningen klarlagd, kommer socialchefen att lyfta upp fråge-
ställningen för dialog inför 2018.

Ytterligare en fråga som måste lyftas är en dialog med Kommunal om jour-
avtal för de som arbetar inom personlig assistans. Går det få till en för-
handling runt detta?

(<'
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Frågan måste också drivas vidare på nationell nivå, avseende att
Försäkringskassan bara ersätter en fjärdedel av kostnaden för sovande
natt.

Under 2018 ska även möjligheter ses över för digital teknik kring de bruk-
are som har sovande natt, och om behovet kan tillgodoses av kameraöver-
vakning och larm.

Utöver ovanstående arbetas med följande åtgärder:
Teckna "flyttidsavtal" (innebär att personal kan arbeta mellan grup-
perna) med Kommunal, så att personal kan ha högre sysselsättnings-
grad och arbeta där de behövs.
Verksamheten personlig assistans har under 2017 köpt personalbe-
manning från bemanningen för cirka 2 000 000 kronor, och ett försök
kommer att göras under 2018 med att anställa en egen intern pool via
bemanningen (2 personal), som får täcka upp vid sjukdom och semes-
ter. Beräkningar visar att detta kommer att bli billigare, och utvärde-
ring ska göras i slutet av 2018 för att se om detta har haft väntad bud-
geteffekt. Besparingen blir på minskad kvalificerad övertid, då ordina-
rie personal inte behöver täcka upp för frånvaro i lika stor utsträck-
ning.

Sammanfattning LSS:
Med hjälp av LSS-potten kan 2018 års budget vara i balans under förut-
sättning att det inte tillkommer fler ärenden, som inte har ersättning från
Försäkringskassan. För att nå balans i20l9 års budget kan ovanstående
förslag till åtgärder behöva genomföras.

IFO:

Missbruk/Vuxen:
Verksamheten måste fortsätta på inslagen väg, och arbeta mer på hemma-
plan. Alla möjligheter till behandling på hemmaplan ska vara uttömda,
innan institution beviljas. Missbruksenheten har tagit över sex lägenheter,
från verksamheten för ensamkommande barn. I dessa lägenheter arbetas
med "bostad först", vilket innebär att insatser sätts in till motiverade
missbrukare på hemmaplan i en egen bostad. Denna metod har god
evidens. Metoden behöver fortsätta att utvecklas under 2018, och
missbruksenheten är i behov av fler små lägenheter anpassade för en
person, för att kunna fortsätta att arbeta på detta sätt och därmed minska
antalet personer som placeras på institution. Tyvärr har enheten inte fått
tillgång till några fler lägenheter under 2017, vilket har stoppat upp detta
arbete.
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Samverkan med Socialpsykiatrin/bemanningen förstärks under 2018 för
att arbeta med ovanstående målgrupp. Vuxenenheten kommer använda
25 procent av en tjänst, för att arbeta mer intensivt med stöd i det egna
boendet elleri kommunens stödboenden till personer med missbruk och
psykisk ohälsa.

För de personer som faktiskt beviljas behandlingshem, måste ett utveck-
lingsarbete ske i vår gemensamma resurs beroendeenheten. De som kom-
munen placerar på behandlingshem måste få komma in direkt till beroen-
decentrum, och inte som idag sättas upp i kö. Dialog ska ske med beroen-
decentrum om att de måste försöka avsätta resurser, för att arbeta tillsam-
mans med IFO i utslussningsskedet från behandling på institution till be-
handling i öppenvård. Enhetschef Jessica Jonasson har detta uppdrag, då
hon sitter med iledningsgruppen för beroendecentrum.

Hjälpmedlet "Tripple-A" är en alkoholtestning via mobilenhet. Personen
blåser i en mobilenhet enligt överenskommelse, och en bild på den som
blåser samt promillehalt skickas direkt till handläggare. Detta har beviljats
i större utsträckning, och har haft goda resultat för de som har hjälpmedlet
att hålla sig från alkoholmissbruk. Användning av detta förväntas utveck-
las under 2018. Även barn/ungdomsgruppen har hjälp av detta verktyg,
då de kan säkerställa att föräldrar är nyktra och därmed kan ha barnen bo-
ende kvar hemma med hjälp av ytterligare insatser.

Arbete pågår under 2018 för att få till ett bättre avtal med kvinnojouren
Tranan, så att dyra placeringar utifrån våldsutsatthet inte behöver ske på
andra kvinnojourer till mycket högre pris. Detta ger dock inte effekt på
budget förrän 2019.

Insatsen kontaktperson följs upp noggrant av enhetschef, för att se om de
som har denna insats beviljad har ett fortsatt behov.

Försörjningsstöd:
Under 2017 förlängdes inte vikariatet för sysselsättningshandläggaren
detta dels för att under 2017 hämta in del av underskott, men också för att
göra en översyn vad sysselsättningshandläggaren ska prioritera och ar-
beta med under 2018 för att detta ska ha effekt på försörjningsstödet. En
kompetensprofil inför rekrytering ska tas fram, och enhetschef Jessica
Jonasson har fått i uppdrag att tillsammans med sin arbetsgrupp ta fram
prioriterade grupper (som kan förväntas ge effekt på försörjningsstödet)
som handläggaren ska arbeta med.
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Fortsatt arbete med DUA (delegation unga till arbete) och DUNA (nyan-
lända) väntas ge effekt på försörjningsstödet under 2018. Eftersom grup-
pen ungdomar återigen har ökat, ska ett krafttag göras kring denna grupp
inför 2018, där den unga redan vid nybesök ska anvisas sysselsättning i
avvaktan på insatser från Arbetsförmedlingen.

Samarbete med Mottagningsenheten, AMU och Kanalslussen behöver in-
tensifieras, och där behöver IFO förklara sina behov bättre som beställare
då målet är att människor ska komma vidare i egen försörjning.

Verksamheten har också identifierat ett visst antal personer som aldrig
kommer vidare från försörjningsstöd, och som har haft stödet som sin hu-
vudsakliga försörjning i många år. Även i denna grupp ska verksamheten
intensifiera sitt arbete, för att se om det går att få någon vidare till annan
försörjning. Åtgärder för att minska "akuta nödpengar" har initieras (när
personer hävdar nöd utöver redan beviljat bistånd). Dessa åtgärder kom-
mer att ge förväntad effekt under 2018.

Barn/unga:
Projekt utökade hembesök startar ijanuari 2018 med medel från Östra
Hälsovårdsnämnden (ÖHSN) i samarbete med Barnhälsovården (BHV) och
Mödravården (MVC). I projektet kommer IFO att vara med i tidiga hembe-
sök hos förstagångsföderskor, för att mycket tidigare upptäcka och identi-
fiera föräldrar som behöver stöd och hjälp för att klara av sina barn
hemma. Utvärdering får utvisa effekt på budget.

Fältassistenterna används mer i samarbete för att tidigare upptäcka barn i
riskzonen. Utvärdering får utvisa effekt på budget.

Familjestöd ska under 2018 följa upp mycket tydligare för att kunna se hur
många av de familjer som de arbetar med där det också framgår att en pla-
cering kunnat undvikas tack vare deras insatser. Utvärdering får utvisa ef-
fekt på budget.

Ett närmare samarbete med LSS väntas ge effekt på de ärenden där barnet
är i behov av insatser från både IFO och LSS. IFO arbetar mer och mer med
familjer och barn där ett eller flera barn har funktionsnedsättningar.
Nära samarbete med skolan förväntas också ge effekt då IFO samarbetar
närmare runt de barn och unga som far illa. Verksamheten ska tillsam-
mans med skolan börja göra händelseanalyser på de barn som verksam-
heten måste placera på institution, för att identifiera om verksamheterna
missat något som kunde gjort att placeringen kunnat undvikas.
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Åtgärder för att få budget i balans på barn/unga är svåra, eftersom under-
skottet 2017 helt beror på antalet placerade barn på behandlingshem och i
familjehem i förhållande till budgeterade medel. De flesta av de placerade
barnen är placerade utifrån våld eller bristande föräldraförmåga, vilket
gör det svårt att undvika placeringarna.

Verksamheten har i uppdrag att så långt som möjligt undvika placeringar
på institution, utan att istället försöka finna andra lösningar på hemma-
plan eller i egna familjehem.

Verksamheten arbetar nära barnen som är placerade och arbetar för att de
barn som kan flytta hem får göra det, eller att de barn som behöver slussas
ut i eget boende får hjälp och stöd med detta.

Verksamheten har satsat helt på egna familjehem, och har idag över 60 ut-
redda och godkända familjehem som kan ta emot placeringar. Alla familje-
hem genomgår grundutbildning och får handledning av kommunens famil-
jehemssekreterare. Detta sätt att arbeta är en förutsättning för att få bud-
geti balans. Om verksamheten hade varit tvungna att anlita konsulent-
stödda familjehem hade underskottet varit långt större.

Verksamheten har även startat ett stödboende för unga vuxna där både
ensamkommande ungdomar och svenska ungdomar bor.

De ungdomar som bor i stödboende hade behövt placeras om inte denna
lösning var möjlig. Detta arbete fortsätter 2018.

Samverkan med Socialpsykiatrin och bemanningen förstärks under 2018,
för att arbeta med ovanstående målgrupp. Verksamheten barn/unga kom-
mer att använda 25 procent av en tjänst för att arbeta mer intensivt med
stöd till föräldrari det egna boendet elleri kommunens stödboenden.

Fortsatt arbete för att behålla socionomer i barnhandläggningen är en vik-
tig åtgärd för att få budget i balans. Detta då det annars tappas fart i ären-
den och processer när handläggare slutar. Idag är alla barnhandläggare
socionomer och under 2017 har bara en person slutat mot tidigare sex un-
der 2016. I en undersökning som fackförbundet Vision genomfört konsta-
terades att en personalomsättning på barn/unga kostar kommunen
28 000 kronor för rekryteringskostnader, 22 200 kronor för introduk-
tionskostnader, 380 000 kronor som kostnad för inskolning samt 112 500
kronor som kostnad för avveckling och vakanser. Kostnaden för arbetsgiv-
aren är alltså över en halv miljon kronor, vid varje til}fälle en anställd
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slutar och ska ersättas. Denna kostnad kan undvikas om

arbetsgivaren arbetar med förbättrad lön, villkor och arbetsmiljö för sina
medarbetare, och detta arbete har verksamheten hittills lyckats bra med.

Sammanfattning IFO:
Ovanstående åtgärder tillsammans med nuvarande behov bedöms inne-
bära att budget 2018 inte kommer i balans för barn/unga, då antalet pla-
cerade barn är fler än budgeterat. Budgeten bygger på 26 årsplatser me-
dan behovet är minst 33 årsplatser. Schablonuträkning visar att varje pla-
cerat barn i fami5ehem kostar cirka 300 000 kronor per år.

Budget för missbruk bedöms, under förutsättning att antalet
missbruksplaceringar på institution minskar, kunna kommai balans.

Budget för försörjningsstöd bedöms med ovanstående åtgärder komma i
balans 2018.

Socialpsykiatrin:
Inga behov av åtgärder för budget i balans.

Socialchef Sandra Säljö lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2017, § 284
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 2 november 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 november 2017, § 156

Expedieras till;
Socialchefen

Ekonomikontoret

Justerare

l//l
lr

Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-29

Sida

601

Ks § 376 Dnr: KS 2017/0368

Förslag till åtgärder inom äldreomsorgen för att få budget i
balans 2018

Kommunstyrelsens beslut

1. Verksamheten Äldreomsorg får i uppdrag att inleda arbetet med
nedanstående förslag till åtgärder, förutom enhetschef för en god eko-
nomi inom verksamheten 2018.

2. Förslaget att rekrytera ytterligare en enhetschef återremitteras till
Äldreomsorgsverksamheten med uppdrag att hitta andra alternativ.

Sammanfattning av ärendet

Vid delårsbokslutet 2017 visar prognosen på ett sammanlagt underskott
för äldreomsorgen med cirka 3 000 000 kronor vid året slut. Verksamhet-
erna särskilt boende och utredningsenheten visar ett överskott eller bud-
geti balans. Hemvården är den verksamhet som står för det prognostise-
rade underskottet. För att kunna få en bra ekonomii äldreomsorgens
verksamheter, har det gjorts en nulägesanalys utifrån varje delområde
med förslag till åtgärder.

Nulägesanalys:
Gemensamma verksamheter innefattar ledningsfunktioner, administra-
tion, utveckling, dagverksamhet och verksamhetsgemensamma kostnader.
I de gemensamma verksamheterna är enhetscheferna motorer och den
sammanhållande länken mellan de äldre personernas behov, anhörigas
krav samt medarbetarnas förutsättningar. För att detta ska fungera är det
viktigt att varje enhetschef inte har för många medarbetare. I nuläget
(2017) har de fem enhetscheferna inom äldreomsorgen i Töreboda 30-70
medarbetare. Andra faktorer som har betydelse för ledarskapet är geogra-
fisk spridning, verksamheters olika inriktning samt tillgång till olika stöd-
resurser.

Gemensamma verksamheter med förslag till åtgärder:
* Fortsätta att utveckla befintliga stödresurser och deras uppdrag

Rekrytera ytterligare en enhetschef, för att ge alla chefer goda förut-
sättningar till att aktivt delta iledning, utveckling och skapandet av en
god ekonomisk styrning

*

«q
S

?Justerare
/

.(-l.y! }u
Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-29
Sida

602

forts. Ks § 376

*

@

Fortsätta att genomlysa kostnader för upphandlade varor, tjänster och
licenser, samt att utveckla digitalisering som leder till en kostnadsef-
fektiy administration

Hitta nya arbetssätt inom dagverksamheten, där den enskildes behov
av social samvaro i högre utsträckning kan tillgodoses i grupp än via
personal från hemtjänsti ordinärt boende

Utredningsenhetens nuläge:
Utredningsenheten som innefattar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysio-
terapeuter, biståndshandläggare samt korttidsavdelningen har en budget
som äri balans, vilken den har varit sedan denna enhet bildades. Utred-
ningsenhetens huvuduppdrag är att arbeta förebyggande och rehabilite-
rande. Ett sådant arbetssätt ger flera vinster, så som långsiktig kostnadsef-
fektivitet samt ett gott och självständigt liv under en längre tid för kom-
muninvånaren. Det nära samarbetet mellan sjuksköterskor, arbetstera-
peuter, fysioterapeuter och biståndshandläggare har inneburit, att de
vård- och omsorgsplaneringar som Töreboda genomför är professionella
och samordnade.

Utredningsenheten med förslag till åtgärder:
Se över om arbetssättet "På väg" (brukarens oberoende) kan användas
mer frekvent på alla nivåer
Avvakta utvärderingen av delprojektet "Förebyggande vård-
Multiprofessionella team", med en funktion som inriktar sig på tidig
bedömning av individers behov

*

*

Hemvårdens nuläge:
Hemvården står för det största underskottet 2017. Det visar sig att verk-
samheten står inför ett svårt uppdrag med att fortsätta leverera vård och
omsorg med nuvarande kvalite utifrån politiskt beslutade riktlinjer, och
samtidigt verka för en budgeti balans.

En stor andel av de personer som har hemvård idag ingår i gruppen mest
sjuka äldre. Teamen utför mer och mer kvalificerade arbetsuppgifter i de
ordinära boendena, detta med en hög brukarnöjdhet.

Budgeten för antalet årsarbetare i hemvården har under flera år legat på
45 årsarbetare. Det faktiska behovet utifrån antal beviljade timmar 2017
är cirka 60 årsarbetare. Siffror visar på att andelen personer 65 år och
äldre som beviljats hemtjänst mellan 2009-2017 är relativt konstant. Där-
emot har antalet beviljade timmar nästan fördubblats mellan 2013-2017.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Hemvården med förslag till åtgärder:
Situationen i hemvården behöver analyseras på ett djupgående sätt, för
att förstå utvecklingen och hitta hållbara förslag på förbättringar. Detta
är ett mer långsiktigt arbete och uppdraget behöver ges till en särskild
tillsatt grupp
Översyn av kommunens riktlinjer för biståndshandläggning samt taxor
och avgifter
Strukturerad planering vid schemaläggning och bemanning med egen
personal som har fått ökad tjänstgöringsgrad utifrån heltidsprojektet
Införande av välfärdsteknik för att kunna höja kvaliten och hitta effek-
tiva lösningar i vardagsarbetet

@

*

*

*

Särskilt boendes nuläge:
Verksamheten särskilt boende har en budget som grundar sig på en poli-
tiskt beslutat bemanningsnivå. Antal lägenheter inom särskilt boende
täcker i nuläget det behov som våra kommuninvånare har, och det framgår
att allt fler äldre har en vi5a att bo i ordinärt boende i stället för på särskilt
boende. Siffror visar andel personer 65 år och äldre som beviljats särskilt
boende mellan 2005-2017 har minskat och även antalet har minskat.

Särskilt boende med förslag till åtgärder:
Fortsatt återhållsamhet vid vikarietillsättning
Påbörja en analys av nuvarande schemaplaneringssystem och föra dis-
kussioner om möjligheten till årsarbetstid

*

*

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2017, § 284
Äldreomsorgscheferna Ulrika Berglund och Ann-Sofie Eklund Karlssons
tjänsteskrivelse den 19 oktober 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 november 2017, § 157

Expedieras till;
Äldreomsorgscheferna
Ekonomikontoret

./ C-3
/5-

Justerare
r

]/l'j
Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-29

Sida

604

Ks § 377 Dnr KS 2017/0359

Meddelande om Kommunala pensionärsrådets (KPR) ledamöter
och ersättare 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

KPR meddelar följande ledamöter och ersättare för 2018:

Ledamöter PRO, Töreboda:

Marianne Blom, Tora Blom och Berith Johansson
Ersättare PRO, Töreboda:

Marita Jonsson, Jan-Olov Ottosson och Inger Granath

Ledamot PRO Älgarås:
Anita Johansson
Ersättare PRO Älgarås:
Thomas Malmsten

Ledamöter SPF:

Jan-Erik Sandegren, Anna Gothiner och Inga Thoren
Ersättare SPF:

Åke Jernetz

Beslutsunderlag

Kommunala pensionärsrådets sammanträde den 21 september 2017, § 14
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 november 2017, § 159

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 november 2017 följande;
* Meddelandet noteras och läggs till handlingarna.
* Meddelandet skickas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
Kommunsekreterarna

Lönekontoret

?Justerare
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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 Inspektionen 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

Utdragsbestyrkande
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Remiss av Västtågsutredningen - nya tågstationer

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen översänder ordförandens reviderade förslag till svar
som Töreboda kommuns svar till Skaraborgs Kommunalförbund, bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen utreder förutsättningar för att öppna nya tåg-
stationer i mindre samhällen samt hur dessa kan bli centrala punkter för
invånarna i tågtrafiksystemet. Kollektivtrafiknämnden genomför utred-
ningen på uppdrag av regionfullmäktige. Utredningen ska komplettera
Västra Götalandsregionens "Målbild Tåg 2035" med mål för nya stationer.
Västtrafik AB har deltagit i genomförandet av utredningen och arbetet har
skett i nära dialog med tjänstemän i berörda kommuner samt NÄLs
sjukhus. Utredarna har också haft dialog med Trafikverket under arbetets
gång. Vid flera tillfällen har utredningen lyfts på politisk nivå med kommu-
nerna genom de Delregionala Kollektivtrafikråden, i syfte att informera
och ta emot inspel och frågor, senast under våren 2017.

En viktig förutsättning är att infrastrukturen byggs ut så att fler stationer
inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna
samtycker och planerar för en positiv bostadsutveckling i berörda tätorter.
Ett 40-tal potentiella stationslägen har analyserats i utredningen. Utred-
ningen utgår från kriterier och riktlinjer som Kollektivtrafiknämnden be-
slutat. Kriterierna handlar om resande, trafikekonomi och investeringsbe-
hov i infrastruktur. Kriterierna har varit en förutsättning i analysen av nya
stationer. Utredningen visar att av de 40 potentiella stationslägena är det
13 stycken som uppfyller Kollektivtrafiknämndens kriterier.

Västra Götalandsregionen har remitterat Västtågsutredningens huvudrap-
port - en komplettering av Målbild Tåg 2035 med nya stationer bland an-
nat till de fyra Delregionala Kollektivtrafikråden.

Infrastrukturstrateg Gunnar Carlsson skriver att han kommer att ta fram
ett förslag till gemensamt svar som läggs fram till Skaraborgs

?Justerare Utdragsbestyrkande
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Kollektivtrafikråd (DKR) ijanuari. Han önskar få respektive kommuns syn-
punkter på remissen senast den 14 december 2017.

Beslutsunderlag

Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 6 november 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 188
Ordförandens reviderade förslag till svar den 17 november 2017

Utvecklingsutskottet beslutade den 8 november 2017 föreslå kommunsty-
relsen besluta att översända ordförandens förslag till svar till Skaraborgs
Kommunalförbund.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) med instämmande av Lars-Åke Bergman (S), Mikael
Faleke (M) och Kenneth Carlsson (S): Kommunstyrelsen översänder ord-
förandens reviderade förslag till svar som Töreboda kommuns svar till
Skaraborgs Kommunalförbund, bilaga.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på utvecklingsutskottets förslag och
Bengt Sjöbergs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Bengt
Sjöbergs (M) yrkande.

Bilaga Ks § 379/17

Expedieras till;
Skaraborgs Kommunalförbund
Trafikhandläggaren

(g
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Yttrande gällande remiss av Västtågsutredningen - nya
tågstationer

Förslag till yttrande

Töreboda kommun anser att ett tågstopp i Moholm är viktigt och ekonomiskt
försvarbart. Töreboda kommun har under många år uppvaktat både Västtrafikoch kollektivtrafiknämnden kring frågan om tågstopp i Moholm. Därför är det
med stor tillfredsställelse som vi tagit del av Västtågsutredningen, som visar påmöjligheten att göra flera stopp utmed västra stambanan.
Vår uppfattning är att utredningens kostnader för plattformar, väderskydd ochövrig infrastruktur är för högt beräknade för de möjliga stationerna. En av
anledningarna till en för hög kostnadsberäkning är att det på flera av de
utpekade stationerna/hållplatserna redan finns växlar och spår som går att
använda. Det som saknas är plattformar och väderskydd. Vi anser också att
befintliga tåg (Västtågen) som trafikerar banan idag kan göra stopp vid nya
stationer ev. med någon förstärkning. Det innebär att befintlig kapacitet kan
utnyttjas, vilket bara marginellt inverkar på övrig trafik.
För att få till stånd en etablering av en ny tågstation i Moholm är Töreboda
kommun beredd att medfinansiera delar av kostnaden för den infrastruktur
som krävs. Kommunen kommer då att kunna marknadsföra Moholm som
boendeort, vilket i sin tur ökar antalet pendlare och därmed resande med tåg.
Vi anser också att det är rimligt att det sker en reducering av parallellgående
busstrafik vid öppnande av ny tågstation samtidigt som matningen till
stationen måste fungera på ett tillfredställande sätt.
Sammanfattningsvis så anser Töreboda kommun att en tågstation ska
etableras i Moholm och att det kan ske till betydligt lägre kostnad än vad
utredningen kommit fram till. Kommunen är beredd att medfinansiera
kostnader för den infrastruktur som krävs för en ny tågstation.

Töreboda 2017-11-17

Bengt Sjöberg
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet ska skickas till: Skaraborgs Kommunalförbund
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige höjer taxan för prövning och tillsyn enligt mi5öbal-
ken med konsumentprisindex enligt § 9 i den nu gällande taxan och antar i
övrigt miljö- 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 miljöbalkens 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 mi5öprövningsförordningen vil-
ket får betydelse för utformningen av taxa för prövning och tillsyn inom
mi5öbalkens 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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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 miljövalet 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 miljöbalken, offentlig kontroll av animaliska bi-
produkter och prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen med konsu-
mentprisindex.

Beslutsunderlag

Miljö- 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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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-11-2 9

Sida

610

forts. Ks § 380

Mi5ö- 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

Ål? ,t /t'
Utdragsbestyrkande
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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 hat använt för
inläsning av ärendet, kontaktet med parter, samtåd
med andra myndigheter, inspektionet och
konttouer, beredning i övtigt av ätendet,
föredragning och beslut. I harföläggnfögstiden ska
inte räknas in restid.

Timavgift

Anmäföingsavgift

Fast åtlig avgift

Avgift föt sammanlagd handläggningstid.

Fast avgift för handläggning av ärenden som Åt
anm?gspliktiga enligt rniljöbalken

Årlig avgift för beräknad sarmnanlagd genomsriittlig
handläggningstid.

Inledande bestämmelser

(jl. Denna taxa gffler avgiftet föt Matiestads, Töreboda och Guuspångs kommuners
kostnader för ptövning och tillsyn enligt miljöbalken eller best?elser meddelade med
stöd av rniljöbalken eUer? med anlednfög av EU:s förordningar inom följande omtåden:

naturvård- och kulturfötd

s?gdd av ornråden

rnil5öfatlig verksamhet
* hälsosl7dd

* verksamheter som förorsakar rniljöskador
* vattenverksamhet

* skötsel av jordbmksmark

* kerniska produkter och biotekniska organismer
* avfall ocks ptoducentansvat

*

(.i4s /
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Utöver vad som anges i denna taxa kan etsättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap.
22 S rniljöbalken för undetsökningskostnadet m.m. och enligt 25 kap. 2 S rniljöbalken för
rättegångskostnader.

S2. Avgift enligt denna taxa tas ut för

Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om t'llstånd,
dispens euer undantag.

Handläggning och andra åtgärdet med anledning av anmfflan av verksamhet ellet
åtgärd.

Handläggning och andra åtgärder vid ;6vng tillsyn.

S3. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

Tillsyn som fötanleds av klagornål som visar sig obefogqt, och där
verksamhetsutövaren samtidigt har uppf5rllt kravet på egenkonttoll, enligt MB kap
26 S 19, inom det ornråde som klagornålet avser.

Handläggning som fötanleds av att beslut av Miljö- och byggnadsnämnden enligt
rniljöbalken eller best?melser meddelade med stöd av rniljöbalken övetklagas.

S4. Enligt 27 kap. 3 'S rniljöbalken År alla som är skyliga att betala avgifter enligt denna
taxa euet enkigt 26 kap. 22 S rniljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som beh;'vs för
att avgiftens eller ersättningens stotlek ska kunna bestärnmas.

Timtaxa

S5. Vid tillämpningen av denna ta?xa fir? tirntaxan 720 kronot per hel tirmne
handläggningstid.

S 6. Avgiftsuttag sker i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen euer
verksamheten tilldelats (ådig tillsynsaqift) euet i föthållande tiu den fakt'skt nedlagda
handläggningstiden i det enskilda iendet (timmgift) euer enligt de andra grundet som
anges i taxan.

S 7. I de fall tirnavgift tas ut i förMllande tul faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sarnmanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden hat använt föt
inläsning av ärendet, konfökter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontrouer i övr»gt, beredning i övtigt i iendet
sarnt fötedragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timrne nedlagd
handläggningstid.

Om den samrnanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen
tirnavgift ut.

,,; /l,?,,?, 'l Å- ?-0' /t(IU'
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För inspekt'oner, mätningar och andra kontroller som utförs vaföagar mellan klockan
19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, n'5årsafton, påskafton, trettondagsafton,
rnidsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gföget otdinarie timavgift.

S 8. Miljö- och byggnadsnämnden fiar för vatje kalenderår (avgiftsår) beslufö att höja de i
denna taxa antagna fasta avgiftetna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar
de tolv senaste mföadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat ftam till
den 1 oktober året Eöre avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning åt oktober månad
2015.

Avgift för prövning

S9. Äv@ft för ptövnfxng av ansökan om tillstföd, dispens euer undantag tas ut enligt vad
som frarngår av taxebilagorna 1 och 2 med angivet belopp (fast avgift) euer med tirntaxa
enligt S 5 föt varje påbörjad halvtimrne nedlagd handläggningstid på ärendet (tirnavgift)
eller enligt de grundet i övtigt som anges i taxan.

Avgift föt prövning ska betalas för var?je avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.

S 10. Om det i ett beslut om tillstånd föresktivs att en anotdning inte far tas i bruk föttän
den har besiktigats och godkänts av ]'vfiljö- och byggnadsnämnden, ingår kostnaden för en
sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, mrEör
besiktning rnåste ske vid y-nerligare tillFffle, tas timavgift ut för Miljö- och
byggnadsnämndens kosföader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
S 11. Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.

S 12. Avgift för prövnfög ska erläggas för nedlagd handläggningstid om ansökan avslås

§13. 'J ärenden om ansökan om tillstånd tdl miljöfarlig verksamhet som prövas av Miljö-
och byggnadsnämnden åt sökanden i fötekommande fan också sk5rldig att ersätta
n?ndens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ rniljöbalken föt sakkunniga som har
tillkallats av Miljö- och byggnadsnärnnden och för kungörelset i iendet. Sökanden är
också skyldig att ersätta Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för kungörelset i
ätenden om t'llstånd eller dispens enligt 7 kap. rniljöbalken eUet förotdningen (1998:1252)
om omtådesskydd enligt rniljöbalken.

S 14. Utöver avgift Eöt prövning, kan avgift för tulsyn komma att tas ut föt den
verksarået eller åtgätd prövningen avset enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift med anledning av anmälan

§1S. ÄvgiEt för handläggning av anrnälan av verksamhet eller åtgärd tas ut enligt vad som
frarngår av taxebilagorna 1 och 2 med angivet belopp euer med tirntaxa enligt S 5 för vatje
påbörja halvtirnrne nedlagd handläggningstid i ätendet (tirnavgift) eller enligt de grunder i
Övrigt som anges i taxan.

Avgift med anledning av anmfflan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avset.

€<Å.f(; .,!]:J,,-
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S 16. Vid bestämmandet av timavgiften tiuämpas bestämmelserna i5 S.

§17. Avgift för handläggning av anrnälan ska betalas av den som bedriver eller avset att
bedtiva vetksamheten eller åtgiden.

I ärenden om anmälan av miljöfarlig vetksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också sk71dig att
ersätta Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för kungörelser i ärendet.

(518. Utöver? avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift föt tillsyn i
övrigt komma att tas ut föt den verksarnhet ellet åtgid anmfflan avser enligt vad som
anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt

(§19. Avgift föt tillsyn i övtigt tas ut enligt vad som framgåt av taxebilagotna 1 och 2 med
angivet belopp ellet med tirntaxa enligt S 5 för varje påbörjad halvtirnme nedlagd
handläggningstid i ärendet (tirnavgift) ellet enligt de grunder i övtigt som anges i taxan.

För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestärnrnas med utgångspunkt frfö vad
som föreskrivs i tillstfödsbeslutet om tillåten produktionsvolym eUet motsvarande.

§20. Om en fabtik, anläggning eller annan inrättning omfattat fleta rniljöfatliga
verksarrföeter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas föt den verksamhet som medför
den högsta avgiften. Till%g med 25 ',/o av summan av de belopp som anges för de ewr:igp
verksamheterna kan tillämpas i de fau en vetksamhet undet en längre tid förorsakat met
tillsynstid än vad som bedömts för enskild punkt i taxan. Med längte tid avses hät undet
ett flertal år.

S 21. Fast år% avgift omfattar helt kalenderåt och ska betalas i förskott. SMan avgift skall
betalas frfö och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till
vetksamheten hat meddelats ellet anrnälan gjorts eller - i de fall tillstånd euer anmälan inte
krävs - verksarnheten har pföörjats. För tulsyn som sket dessförinnan och som inte ingåri
avgift för prövning euer för handläggning av anrnälan, tas tirnavgift ut. Fast årlig avgift ska
betalas med helt avgiftsbelopp för varie påbörjat kalenderår som verksamheten bedtivs.

S22. Inspektionet och andra tillsynsåtgätdet med anledning av att vetksamhetsutövaten
btyter mot villkor ellet inte åtlyder förel%anden eUet förbud, ingår inte i den fasta
åtsavgiften. Föt sådana åtgärder tas tirnavgift ut.

§23. Föreligger behov av efterbehandling sedan en verksamhet upphört, utgår full avgift
för tillsyn som föranleds dätav fr.o.m. året effer det att verksamheten upphört enligt vad
som anges i taxebilagotna om avgift för tillsyn över förorenade ornråden.

S24. Avgift för tulsyn ska betalas av den som bedriver euer avser att bedriva
vetksamheten ellet vidta åtgätd som föranleder avgiften. För tillsyn över miliöskador
enligt 10 kap. rniliöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap.
rniljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

/Q
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Nedsättning av avgift

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

Avgiftens erläggande m.m.

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

Ve r'--S ta ! '- j g h efSfr ao gO r

S 27. Av 1 kap. 2 S och 9 kap 4 S förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt rniljöbalken, ftamgår att Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift far
verkstäuas enligt utsöknfögsbalken.

S 28. Av 1 kap. 2 S och 9 kap 5 S förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt rniljöbalken, framgår att Miljö- och byggnadsnämnden får förordna att dess
beslut om avgift skau gäua omedelbatt även om det övetklagas.

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

Denna taxa 5:ädet i ktaft 2018-Ol-Ol

/:'
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Taxebilaga 1
Ävgjfter för ptövnfög av ansökan, hand?'iggning av amnälan samt övtig tillsyn

Timavgift (ktonot): 720 795

Förandring i kronor

75 kr/timme

boob

75 kr/timme

600 kr

300 kr

75 kr/timme

75 kr/timme

150kr

375 kr

525 kr

300kr

600kr

Förändring i antal
timmar

o

o

o

o

o

o

o

o

TOREBODA?KOMMtjN

?

.sl ,,.,?å/;'i'> ' ? MA'

AJ-LMANNA HANSYNSREGLER M.M. ENL. 2 '.
MILJOBALKEN

'Avgfö " - Avgift " Typ av avgift '

Imsyn i övrigt

Tmsyn övet att rniljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 %) eftetlevs 720 795 T'vgjFt i de fau
*s5inen inte
ingår i den årli,,oa
tillsynsavg'ften
euet

besöksaiigiften
enligt taxebila,,,oa 2

isKYDD AV OMRADEN ENL. 7 KkP MILJÖBALKE'M Avgift 'Avgift Typav av
Xr%
Ptövn;xrig av ansökan om dispens från
: strandsk7ddsbestärnrnelsema

s 760 6360 Fast av@Et '

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgätd SOm
mte fk utföras utan tillständ enligt Eötesla'ifter för nahir- och
kulmtteservat enet vattensk7ddsområde. Avset inte ansökan om
tillstånd för spridning av kerniska bekämpningsmedel inom
vattensk7ddsornzåde

720 795 tirnav,,oi(t

:Prövning äv ansökan om tillständ för spridning av kerniska
ibekämpnfögsmedel inom vattensk7ddsorruade

5 760 6 360 fast avg'ft

',Prövning av ansökan om dispens euer undiu'itag fai'i EötesktiEter
: för natur- och lailtutreservat, naturminne, djur- och
växtskyddsorrföde euer vattensk7ddsornråde

2 880 3180 fasi avgift -

i4mx&Bn

Hand% av anrnälan om en iietksamhet eller åtgärd inom
natur- och kulairreservat euer vattensk7ddsornräde som la'äver
'anrrJan enligt f'öresktiEtet för namt- ocli kulmrreservat euer
Ivattensk7ddsornråde

720 795 %Et

 Tinsyn

T%n i övrsgt som guer sk7dd av områden, djuz- och växtaiter,
natumuljön i övrigt, vilth%n euer allemansrätten

720 795 timavgift

MILJOFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP
lMI LJÖ BALKE N
l.. -

Avgift -Avgift Typ av'avgih

'Pyvnipg

IPrövning av ansökan om iru'ättande av avloppsanordnfög euer
:anslutrung av vattentoalett enligt 13 'Gl Eötotdn'u'ygen (1998:899) om
rnå%öfulig verksamhet och hfflsosk7dd avseende:

1. Ini'ättande av vattentoalett med sluten tank för ett hushåll 1440 1590 fast zv5z:iEt '
12. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till rnatk euer
vatten för ett hushffll

3 600 3 975 fast avgift

3. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark euer
vatten Eör ett hushåll efter inventering

50=+0 5565 fast av@Et

4. Anslutning aii vattentoalett till befintlig avloppsanordning 2 880 3180 fast avgi(t
5. Iru'ättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för
'maxunalt 5 hushåll

5 760 6360 fast avgift



l

I
l
t

750 kr

ll25kr

75 kr/timme

75 kr/timme
75 b/timmt

300 kr

52Skr

750 kr

375 kr

o

o

o

o

o

o

1

1
]

75 kr/6mme

75kr

75kr

o

o

<3 ÄJ /? ?' ,,/
A/;]'

7 200 ' 7'i50 fa'st-atigi'ft '-'

108ÖO ' -11925 Fas( asy,QEt -

i. Inzättande av annan avloppsanläggning n vad-somanges ovan 720 795 aiag'ft -"

"rövnsng av ansökan enligt"l7 S föi:ordningen-(1998:899) orn
niljöfar% verksarnhet och hiilsosk7dd att inrätta
7epumpsanläggning för utvinning av värme ur rnark, )itvatten
iuet gmndvatten enligt siad komrnunen föteskförit avseende:

l
l

..Betg-euerytjotavffiepump '- '  - ' ' ' - 720' -' 79S' 'timavgi(t "
!. ()v4 anlgat 720 795 ,tirnavg'ft
r%pa4sm ., l

{andlig av'anrnffian as;;eende: '  ' '   
:..Inrättandeav'avloppsanotdnfögutan'vattentoalettenligtl3§ '
löi:otdnfögen (1998:899) om rniljöfarlig verksarnhet och
,ifflsosk7dd för e(t husMu

' 2-880' 3180 fast ai',,oift  '-

 '.. Inrättande av avloppsanordning ut.ffi vattentoalett enligt lj S '
j'totdningen (1998:899) om rniljöfarlig verksamhet och
Mlsosk7dd för rna.lt 5 hushåu

5040 5565 l rast'avg'ft ' -

'.. mrättande zv aiiloppsanotdmng utan vattentoalett enligt 13 S '
Brordnfögen (1998:899) om miliöfarlig verksamhet och
Ihfflsosk7dd f6t mer å sex hushåll

7200 7 950 fastavgiFt  '-

'2. Ändrfög av avloppsanordning enligt 14 S Eötordrmrigen '
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och Jsosk7dd

3600 3 975 fast avg'ft

3. zgspliktig verksarnhet enligt vad som specificeras i
jöptövr+ingsföroi:dnfögen (2013:251)

720 795 'Tfö'ia+sg>« i defall
tillsynen föte
i ingår i den år%a
tillsynsavgiften
leuer
besöksavg'ften
ienligt taxebilaga ;

l

', 4. zfödtfög 'aii anrri'tlningspliktig verksamliet enligt enligt vad som
specificetas i rniljöprövningsföcordnfögen (2013:251)

720 795 l timavgift

:Handläggning av anrri'i!an avseende inrättande av '- '- '
vepumpsanläggning för utvföning av ve ur mark, ytvatten
euer grundvatten enligt 17 S förordningen (1998:899) om
rniljöfarlig vetksamhet avseende: ll

1. Berg- eUer yt%ordvrrnepmmp 720 795 i fast avboift 
',2. ()h.t6g, $gar 720 ' 795 fast avgift
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Ftyttas tiu bilaga 2

75 kr/timme

75 kr/timme

75 kr/timme

75 kr/timme

2460kr

2 460 kr

zabob

4 050 b

150kr

150kr

150kr

150kr

150kr

150kr

75kr

3

3

3

5

o

o

o

o

o

o

o

Flyttas tiu bilaga 2

Flyttas tiu bilaga 2

/

g ]-/;1,1

Tillsyn

ylterkornmande tillsyn i5ver ö5öfarlig verksarrföet enligt
förtecla'iing i ta.yebilaga 2.

720 795 Tiinavgift z de fall
tillsynen +nte
ingåt i den årliga
tillsynsavgiften
ellet

besöksavgiften
enligt taxebilaga 2

'l'fflsyn övet rniljöfarUg iietksa+nhet i 6sr6gt 720 795 timavgift
HAISOSKYDD ENL. 9 KÅP MLJöBALj'eEN Avgift Avgift ' Typ av av@ft
.Piö%
Prövrång asr ansökan om att Mua iiissa djur föom ornråde med
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt iiad komrnunen
föresla'ivit med stöd av 39 'GI Eörocdnmgen (1998:899) om
miljöfarlig verksarnhet
1. Nötkreatut, häst, gel ar ellet Svfö 720 3180 f'ast aigift
:2. Pfflsdjur euer fiiiderFfi som inte r siiuskapsdjur 720 3 180 (ast aiig'(t
3. Otrn som ej avses i4 720 3180 fast aygift
4. GsE6g orrn 720 4 770 (ast avgift
Prövrmng av ansökan att rru'ätta annat slag av toalett Å

l

vattentoalett enligt vad koir+munen föreskrivit med stöd av 40 'Gl
i förotdnfögen (1998:899) om rniliöfarlig verksarnhet och
Ihälsosk7dd

I1. Förmultnfögstoalett 1440 1590 fast aygift
2. Fötbr'nnfögstoalett 1440 1590 fast qv(:rsEt
i3. Frystoalett 1440 1590 fast avgift
i4. Torrtoalett med lafönkompostering 1440 1 590 fast avgift
5. Tillfågt uppställd toalett 1440 1590 fast avgift
6. Utinsorterande torrtoiilett 1440 1590 fast qv@Et
Prövning av ansökan att irfötta luftvämiepump med stöd av 40 S
e5tordnsngen (1998:899) om miljöfatlig iietksarrföet och
hälsosk7dd

720 795 fast avgift

.Annan prövning aii frågot om tillståndsdispenser enl:igt lokala
föreskrifter för rrfönniskors hälsa

720 795 vg'Et

4nmfdan

Anmäföfögspliktig verksamhet enUgt 38 S feirordrågen (1998:899)
.om miljöfulig vetksamhet och hälsosk7dd

l

795 Timavf+t i de fall
tillsynen inte
ingk i
anrnäföfögs-
avgiften erJigt
taxebi!aga 2

,zlndting aii vetksamhet som u anmälr+ingspuktig enligt 38 S
l Eörordnmgen (1998:899) om rniljöfai'Ug verksamhet och
hälsosk7dd

795 v@Et

Handläggning hv anrn'ilan enligt 38 S Eörordningeri om rnil)öfarlig
verksarrföet och hälsosk7dd om att dcisia eUet arrangera:

l

' 1. Verksamhet där aheten yrkesrnässigt erbjuds hygienisk
behandling som föneföt nsk E6r blodsrnitta ynom användning av
Iskalpeuer, akvpunktumålar, piercningsvetktyg eller andra nknande
skärande euer stickande vetkqg
Nivå 1, påtaglig hfflsorisk: tatuering, pietcing, skönhetsbehandling
som fönebi silikonir+jektionet

2160 3 975 fast h%Et

Nivå 2, rråttlig hälsorisk: Eo(iaård, öronhåltagning, akupunktur 1440 2 385 fast aiagift



Flyttas tiu bilaga 2
Flyttas iiu bilaga 2

Flyttas tiu bilaga 2

l,FJias till bilaga 2

Flyttas tiu bilaga 2

Flytias tiu bilaga 2

l 75kr

75kr

o

o

<g.,A'i- i)b'

2. assiingbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
anänds a.v många miinniskor

21(iÖ 3975 ' lFast av,oift  '

3. &ol- och fri(idsverksamhek
Skda med mer än 400 elever 3'g00 5 565 (asi aiigift-

Skda med mer än 100 och rnindre Å 400 elever 2 880 3 975 fast av'Et

Skola med högst 100 e{evtr 2160 2 385 fas( avgift

Förskola, öppen förskola, fötidshem, öppen fötidsverksarnhet
euer förskoleklass

l 160 '3975 fast awg'& -

Handl%gnfög av hnrrä'lm att fözätta luföiärrncpump med stöd äv
40 S 'teirordnxngen (1998:899) om rniljöfarlig iaerksarnhee och
hälsosl7dd

 720 795 fast zv@Et

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam
och annan orenughet inom ornråde med detaljplan eller intill
sManC ornr'lde enligt vad kornrnunen föresfövit med stöd av 40
och 42 % €6rordnmgen (1998:899) om rniljöfarlig verksarnhet och
'hälsoskydd

720 795 fast avgift

 Handl%ming av anrri'ilan att inrätta annat slag av toalett i
vattentoalett enligt vad kornmunen föreskrivit med stöd aii 40 0
. Fötotdningen (1998:899) om rniljöfarlig vetksamliet och
:liälsosk7dd:



lSOkr

isob

150kr

150 kr

150 kr

150 kr

150kr

o

o

o

o

o

o

o

75 kr/timme

75 kr/timme

75 kr/timme

<'Qs }-';' a-
/

l.Förmultningstoalett . 1440 1590 : fast aiagift
2.Förbränningstoalett '- " -  I=i'i0 ' l!i')'0' (ast aia,gift
3. Frystoalet( 1440 1 590 fasi av,tjft
4. Torrtoalett med latrinkompostering - 1440 1 590 fast avgi(t
5. Tillfiilligt uppställd toalett - 1440 -15ÖÖ fast q%€t
6. Urinsorterande torrtoalett 1=+40 ! 590 fast aiagi(t
Handläggning asi anrnälan om att anlägga gödselstad eller annail
upplagsplats föi: djutspillning enligt 37 och 42 SS förordnfögen
:(1998:899) om rniljöfarlig vetksarnhet och hiilsosk7dd

i'iT fast h%Et

Tillsyn

.Tillsyn över mobila anläggnfögar med iierksarnhet enligt 38 och 45
',SS E6rordrången (1998:899) om miljöfatlig iierksarrföet octi
hälsosl,7dd:

720 795 v@ft

Tillsyn över verksarnhet som berörs av EöreskriEtet som meddelats
enligt 40 S Brixdnsng,en (1998:899) om miljöfarlig verksarnhet och
hälsoskydd (lokala EöreskrtEter till sk7dd E6t miniskors hfflsa ellet
'rniljön):

720 795 s54:€t

'Tillsyn i 6vt:gt av hälsosk7dd 720 795 vgift



75kr

75kr

75kr

75kr

75 kr/timme

75 kr/iimme

75 kr/timme

75 kr/tirnme

75 kr/timme

75 kr/timme

75 kr/timme

75 kr/timme

o

o

o

o

)/.r Å Å'; ];/'1,'X/A

Uppdrag
AvyttEörproirtagrung: - 
l.Strandbad '-'-' 720 795 per ptovtagr'ån5g-

tillräue
'2.Badanliiggningat - - - 7iO 7'95 per proitagnin,c's-

tillalle

3. Enstaka bassiger - 720 795- per provtagnings-
tillFaue

4.Plaskdarnrnar ---- '-'- ' '720 ' -795-' per proitagnings-
Th€åUe

Dessutom tas ersättning ut för att tiicka kostnadet för anal)iser,
transporter ofö frakt. För anläggningar som behöver
återkornrnande tillsyn, tas även årlig avgift ut enligt iiad som anges
i Taxebilaga 2.

MILJOSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN Avgsft Åvgift Typ ' av av
Pr«5vning
Prövnfög enligt 10 kap. 14 S miljöbalken om de åtgiirder som en
verksamhetsutövare I'iat tedoiort för enugt 10 kap. 12 eller 13 €§
rniliöbalken ':u lämpliga och tilltiicl.liga.

720 795 timavgift

jAnms4my

Handl%ming enligt 10 kap. 11-13 g rniljöbalken med anlednfög
av undei:rättelse från iaerksarnhetsutövare.

720 795 timavgift

 Tflkyn

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenorrföden, gmndvatten,
Ibyggnader och anlngat samt auvarliga miljöskador enligt
10 kap. rniljöbalken

720 795 tirnavgift

iVATTENVERKSÅMHET ENLIGT 11 KAJ'.
IMLJÖBALKEN Avgift Åvgift Typ'av avgift '

Prös

Ptövning av ansökan att inrätta grundvattenakt enUgt vad
l,kommunen föreslfövit med stöd av 9 kap. 10 S rniljöbalken

720 795 timavg'ft

Ånmäian

iHandläggnfög av anmfflan av be fintUg vattentäkt enligt vad
Ikomrnunen föresk6vit med stöd av 9 kap. 10 S mUjöbalken

720 795 tirnavgiFt

' Tillsyn l övri,ot aii vattenverksarnhet 720 795 tirnavgift 
JORDBRUKOCHANNÅNVERKSÄMHETENiIGT'l2 
KAP. MJLJöBALKEN

 kvgdt- kvgdt' 'Typ 'a'v avgift

Amnälan

Handläggning aii anmähn €öt sarnråd enligt 12 kap. 6 S
miljöbalken

720 795 tirnavgift

Tillsyn
Tillsyn av jordbnik och annan verlaamhet 720 795 Timavgift i de fall

tillsynen föte
ingåt i den krUg;r
tillsynsavgiften
eller besöks-

avg'tten enligt
taxebilaga 2



225 kr

600+cr

o

o

3]Skr o

l

l
I

r

l

l
l
«

l
l

1
l

l
l
]

]
l

225kr

75kr

225kr

225kr

225 kr

225 kr

75kr

75 kr/6mme

75 kr/timme

75 kr/ timme

75 kr/ timrne

75 kr/ timme

150kr

75 kr/ timme

Raden utgår

Raden utgår
150kr

75 kt/timme

Raden utgår

o

o

o

o

o

o

o

o

o

(== Ä ?3 }/,A)

EMISKÅ PRODUKTER: ENLIGT 14 KÅP. -
{ILJöBALKEN

Åvgift Av,crift

+--- ' --- '- - ' -' ' rOVllm0

tövning av ansökan enligt 40 §'-Förordnxng om  ' -
bkämpningi'medel (SFS 2014:425)

il(i6- - '2 38E"

l)-övning av ansökan enligt 6 kap'l §'maturvåcdsveckets-'
bteskri€ter om spridning och viss övtig hantecing qsr
4i:tsk7ddsmedel (NFS 2015:2)

5 760 : -j6.)60

irm:@p  '   '- -- -  '- -" -' -1
Eandläggning'avanrnälanenligt414Förordningofö '-' '- '-
bkämpningsmedel (SFS 2014:425)

: 600 ' j)75 "

Fandräggningaiianrr+ålanenligt9'föp.'IJN-aturs*dsverkets"-
fireskcifter (NFS 2003:24) om sk7dd mot rnark- och
itttenfötotening vid lagring av brandfarliga iaätskor

- 2160 '- '2385- '

bforrnkMop

tandläggning'av inforrnation enligt 14':' Eötotdningen (2016:1128) '
ori fluotei:ade v*thusgaser

-' 7i0 - '795 '

(-andliiggning iv infoimation enligt 4:I F3 'Nanirvårdsverket's ' -
(6i'esktifter (NFS 2003:24) om sk7dd mot rnark- och
vittenEötorening vid lagring av btandfarliga iaätskor, om att
utallera anordning enligt 1:1 S eller 1:2 S samt 1:3 (i (krav på
trforrnation g'Allet föte anordnÅgpt enligt 1:2 S som avses
tastalleras inomhus):

1. Fönraring av met iin 1 m" dieselolja eller eldnfögso!ja i öppen
ciitem i mark.

2160 2 385

2. Mark('örlagda rör- och slangledningar :iom 'rm ansjutnatill öppna
fflttemec ovan +nark och avsedda för förvaring av brandfarliga
vätskor sarnt spillolja.

2160 2 385 '7fast avgift "

l
l

3-. Förva% av elngs- euet dieselbrännolja r eippen 'cistern' ovan'
mark med tillhörande rörledningaz om cistemen ryrnrner mer åri 1
rn' men h%st 10 m

-2160 -- 2 385 : fast zsr@Et - l

l

4. Hantenng av mer iin' 250 liter brand('arlig vätska inom
vattensly7ddsområde.

2160 2385 , fast h% ft

Tills3m

l

Återkoförnanderegistre'öng';chkonttou'avkontrollrappo;t 
infömnad enligt 15 0 fötotdningen (2016:1128) om fluorerade
siiixthusgaser eller 29 S t'örordning (2007:846) om fluoterade
ii'iföusgaser

720 795 fasta'v,,oift '-

l

Återkommande övs'q tillsyn av anl%0ngar som ska Ia
rapport enligt 15 S Eötotdnsng (2016:1128) om fluorerade
växthus@ser

720 795 . timavgitt

lÅterkoinmande *s5in qv mi'ag5msng;m som omfattas aii
föyotdning (2016:1129) om ozoru'iedbrytande en

720 795

l

vy;ft

Tillsyn av kosmetiska ptodukter enligt S 12 F6tordn:ing (2013:413)
om kosmetiska produkter, S 31 och (i34 Miljötillsynsförordning
(2011:13)

720 795 l

l

r3umv@Et

Tillsyn qsr tatue%%er enligt 'G) 10 Fötordnsng (2012:503) om
tatueiings€';irger, S 31 Miljötillsynsförotdning (2011:13)

720 795 timavg'ft

',Tius5in i öv6gt av kemiska produktet 720 795 tirnav,ift
:ÄVFju.L OCn PRODUÖEj'nANSVAR EFaLIGT 15 K/kP.' 
'MILJÖBALKEN Åvgift Avgift Typ-av avgift 

lpås=- '-
iPHövning av ansökan om tiustföd att p!i €astigheten sjfflv återvinna
och bortskaffa avfall som annais shille ha tagits omhand av
kornrnunen. Omfattat till exempel latrfökomposteting, sprMrÅg
iav urin, spridning av avloppsvatten och aiiloppsslarn

l

1440 1590 i fast avg'ft

iUtsträckt törmiingsintervall €ör slam 720 795 tirnavgift 
jUpiehållihämtning -'   ' '  7i6 ' fas t avbm ft -
lUtsträckt förntnfögsintervall till vat fjåtde vecka inkl.
tömningsintervall föt slarn

720 fastavgiFt

:Årshtnfög nv husMusavfall 14=+0 1590 'jfastavg'ft
jPrövnirig av övöga ansöla'iingar 720 795 tföuvgi€t
:Förnyad har+dlig av ovanstäende dispenser som im( medBr
,platsbesök; annats gäuet ordinarie prövningsavgift

360 fast avgift

l
l



75 kr. För maiavfalls-

' ko m p o s t ä r
.förändringen 795 kr
leFtersom dei inte

tidigare varit med i
iaxan.

o

75 kr/timme

..1" i7

-. 'sJ
)

-fö ö =-/-- , [/i,:
][b'

'ÅnmÅhn

Handläg,,cöng av anmälan om att pä fastigheten kompostera eUet
på annat sätt åtei'vinna eUet bortskaffa annat husMusavfall än
trädgätdsavfall. Inncfattar bland annat kompostei:ing av maiavfall.

720 795 fast qv@Et

Tillsyn
Tillsyn i övagt av avfallshantering och producentansiaar 720 795 timavgift
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Årsavglff20l5

'äl;apl§ 1.10-i B Anlllggniiig för djtir lulllning med mei' uii 40000 pliiise för fjudeföln.
Mer iln 2000 pla}sei' mrv!Ixm»de grisur som ur iynye un 30 kilogriim ocli
avseaaa fl5r pi'odtikiion eller
mer llii 750 plniser Ir stiggor.

715: 6480

2 kap 2 § 1.11 B b'liiggning nlea iilndigvariiiide djrirlifllliiiiig aV ifölkrealur. IlilSliir eller nlillklli
nled nIer un 400 d3ureiilieler. dock inle inhilgniid.

Med eii djiireiiliej uvses
en mjölkko eller siiiko inkltisive kalv tipp iill en måiiiids åldei'
sex kalvar fnlii eii månads tipp iill sex nulnatlers ålder
Ire övrigii iiöt, sex månuder eller Illdre
en Jsi. inkliisive föl iipp iill sex nuliiiiders ålder, eller
Ii0 niinkllOll0r nir nVel, inJusive valpiii' upp lill ålln niåiiiiders ålder OCI
uv@IsliililiiHr,

7155 6480

2 kap 3 el 1.20 c Aiilllggning med s(iidigviiruiide djurliållniiig med mcy ilii 100 djiirenlieier,
dock inle inJgnad.

Med eii tljtirenlici iavses
en mjölkko eller siiiko, iiiklusive kiilv ripp iill cii måiiiids åkler
sex kiilvur fi'åii en måiiads upp till sex nuliiiidcrs ålder
ii'e 15vriga nöi. sex månuder eller llldi'e
ITe }Illg(X ellei' belllCklll UYllOl'. inkliisive smågi'iiiai' upp till IOIV VeCkOlS äl(ler
iio sliikjsviii. obelllckia gyllor ellcr nvelsgallar. tolv veckor ellcr Ilklre
en hlls}, iiikltisive ffil iipp iill sex möiiiirlcrs ålder
Iio miiikhoiior I«r avel, iiikkisive vnlpiw upp iill åiiii möimders åkler ocli
avelshanniir

eilliiiiidi'ii kaiiiner

elllllllmrti vllrpliöiiii eller k}Cklill[nlödriir. 8eXlOll VeCkOr ellcr illdre
tvåliundra riiigliöiis iipp till sextoii veckors nldcr
Ivåliiiiidru sliiktkycklingai'
eltluiiidni knlkoner. Buss cller ankor. iiikliisive kyckliiigiii' och iingur »ipp iill
en veckns älder

femtoii sm«s%hv av iiriema s(ruis, enlll eller iiaiidii, iiiklusive kyckliiigui'
iipp iill en veckas ålder
Ii0 filr eller gelleri SeX m!Innder eller äldre
r}I'!(O lunlm el!er killillgiir Ilpp lill SeX måiiiiders ålder, eller
I fl'ä,"II Onl alXli'n d3iiriii'lei', (lel aitlul dJllr SOm !II3T ell ärlig sanllllanlagd
uksl5rå!ng molsvurande 100 kilogriim kvllvc eller 13 kilogrnm fosror i rksk
Iruck ellei' tiriii.

Vid bei'llkninBen iiv anlale} djtir enliH} föi'stii iilyckej 16 sku det iilieriiaiiv uv
kvuvc eller rnsror vllljiis som ger det Illgsia iiiitiilct di')«ir. Anmllliiingsplikieii
guller iiile
reiisklllscl, eller
om verksamliejen llr lillSlalldSpliklig eiiiigi i etter 2 y.

1.21)-l c - Mer un 200 djurenlieiei' 7950 795 " 726Ö' no

1.20-2 c Mer Iln 10(} djiireiilieier 6360 795 5760 720

1.2001 u Aiilllggniiig med slitdigviu'rmtle t5urltuallniiig metl met' iln 30 c5ut'enlielcr (dcl
iiiigsiii iinlulel a4«ireniicier iinaer årel) mell liögsl 100 djureiföeler. dock infö
iiilillgnud.
Me(l en djurcl!hel uvscS snmnm som iinder l .21). Deliliii beskrivning gllller
iiite i'enskehscl. 795 720

1.2002 u Anlllggning med sladiBmmndc djurhållning med minst 2 men Mgst 30
Jjureiihetcr (det lillgsta iin}ale} dJurenlie{er under ker}. åock inie iiföggnud.
Xed en diui'eiihel avses siinmiii som untler 1.20. Deniia bcskrivning gllller
inte renskötsel.

795 720
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?62 kap 4 § 1.30 c Uppodliiig iiv iiimiiii mai:k llii jordbrtiksmiirk för proditkiioii av f«xler,
!!vsmedel cllcr aiiiiiiii likniinde jorrlbruksproduktion. 318C) 79:l 7200 720

1.3001 u :uxiiiiiTh' eller kemiknlieinleiisiv odliiig med eii otllingsyla !I0nl ur större un
51100 kvndriitmetei'.

79: 720

1.3002 u VllxlhllS ellei' keiilikiilieinlensiV ödling med ell odliiigiiytii SOnl ill' slöirc Iln
21100 men liöiisj 5000 kvadralmeter.

795 720

r.:ioii:i U Aiilllggiiiiig för torkniiig av g(klsel. 795 720

l .3004 u Odling iiv jordbiuksmark som Ilr siörre Iln 100 liek:ar'rör pi'otkiktioii iiv forJer,
Iiviiniedel cller nniiun liknaiide jordbniksproduktioii.

795 720

1.3005 u Odlinj' iiv joi'dbrukgmurk'som Ilr slörre uii 10 liektar men li%s{ 100 hektn;'jör
produk}ioii iiv foder. Nvsmedel eller iinnun ukimiide joi'dbruksproduktion. 795 720

1.3006 u iriikiodliiig med en odliiigsyia soni Ilr sföne un l iieliiar. 795 720

3 kap 1 § 5.10 B Fisko«lling eller övervin«ring av fisk dllr mer ilii 40 1011 foder förbi'ukiis pey
kaleiiilerår.

15900 i*<oo

3 kap 2 9 5.20 c Fiskodliiig eller {j;er';iii(rfög av fisk dllr mer llii 1,5 ioii foder föi'brukas piii'
kiileiiderär. Onl iiite verksumhelen Ilr iillsiåntl+ipliktiq enlig} I !i. 6360 795 5760 720

5.2001 u Fiskodling eller'överv!mr!ng uv fiffik dilr Ifögst 1,5 ion (öder förbriikus per "
kaleiiilei4r.

795 720

4 kap j E3 10.10 B Tllkl uV IOl'V nled ell verksanföelsområde SOnl {II' S!örTe iln 150 liekjar, Onl
verksanilie(eii in(e

omfajiiis uv eii beurbeföingskoncession eiiligt lageii (1985:620) om vissu
iorvfyiiiliglicter, eller
elldiiSl iiinebllr Ilppliiggiiing OCII bOl'lrOrSlillg uV rcdaii ulbi'ulel t+cll bearbetiit
mmeriul efrer det iitt tillsyiismyiidiglieteii meddeliit besktt om att tllkten Ilv
uvsliiliid.

18285 ibsco

10.11)Ol u Uppl!IHgiiing ocli boriforsling iiv rcihn iiibriitet ocli beiirbeföt mutcrial (torv)
er{er del iill lillsyllSnl}lidigllelell meddelal beslul Onl illl I«klell Ilt' nvsluföd.

795 720

4 kap 2 e) 10.11 B Tllki av berg med e:i verksamlielsomr&le som llr sll5rye Iln 25 liektiir. om
verksanilieteii iii(e entliisi iiiiiebllr iippluggiiing OCI boitforsling nv redan
ulbi'iilei ocli bearbela( muföriiil efiet det ntt tillsynsmyndiglieteii metklelu(
beslui om ull iUkteii llr iivsltitiid. 13515 in<o

4 kap 3 § 10.20 B 'riit:I föi' aiiimt'ffi:'föurkiimeluiviirenii hiiiibeliov iiv bcrp,. iiiitui'gi'us eller nndru
jcninr«er. oni verksamlieieii iiite
omfalius uv eii beiii'betiiiiiHskoiicessioii eiiligi lagen (1985:620) om vissa
lorvfyntliglieler
ilr iillm!idspliktig eiiligi ngcii (1966:314) om komiiiemiilsockeln,
ur iillsiåndspliktig enligt I eller 2 §, eller
eru'ins! iiineblh' iipplgggiiiiig och boriforsling nv rednn utbrritct ocli bearbctat
nlilleTilll eflel' tlet aii lills)nlsmyndiglietcn meddelni beskij Onl ull illk}en Ih'
avsliiliid.

10.20-l B  Mer Illl 5 00o 000 loii lillSlålldSgiVell mllitgtl bel'g. 13515 }2240

10.21)-2 B  Mcr Ilii I 000 000 loii tilliilåiidsgivcn mlliigd berg. 11925 iosoo

l0.203 B - M'er Ilii 200 001) loii iillståimsgiveii mllngr:' berg'. 10335 9360

10.204 B ' Mel' un 51) 000 I0n tillstiaiimsgiveii nlungd berg. 8745 7920

10.20-5 B ' Ill{gSl 50 0110 1011 lillSlälldS,"IVell mllllgd bel,"'. 7155 6480

io.zrib B - Mer Ilii l 000 0l)O toii iillstllimsgi'veii mimgd iiiiiiirgrris ellcr
aiidrii jordur!cr. 355 12240

10.20-7 B - Mer uii 500 000 loii tillstäiidsgiveii mlliiga nulurgnts clle
aiidrii jordur{cr. 11925 toaoo

io.zo-s B  Mer ull 200 0(X) (oii lillSiålldSgiVell mllngd Iliilul'gruii eller
iindrii joi'dnrför. 10335 9360

 ' 10.20-9 B  Mer iln 'so(l(io It)n iillsuliidsgiveii mlliigd ituntrgi'us cucr
aiidru Jordumr. 8745 7920

10-20-j0 B  Ifögsi 51) 000 ioii iillsuliitlsgiven miiiigd iiiiturgrus eller andra
ynydui{er. 7155 }l)) Il)) IIJ
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10.21)Ol u Anlllggiiing för iillverkiiing'uv s{envavor geiiom beiirbetniiig av block iir
bl'lllell sieii, dllr den Il)Inll beDrbelflde sieiiyiali ilr Slörre illl l 000 kviidi'iitmeiei
per kiileiitlerår eller den IOiatt liaiitei-ade niuiigden llr slörre llii 800 ioii per
kaleiiderår.

T

795 720

10.2002 'U Anlffijgiifög för iillverkning av StellViirOr gellOnl bearbeiniiig fflv block ur 
bl'lllell sleii, dur dell IOlall benrbe!ade Slell}lilll ur Il%!i( l 000 kvadralnlelci'
pei' kiilenderår eller den IOIllll liniiieriide mllngden ur Ifögst 800 ion per
kiilenderåi'.

795 720

10.2003 u l{pplfögn:iig ocli borlforiiling IIV re«lnn iitbnitet ocli beiirbeiut miuei'ial (berg,
IliilllrgnlS ellei' uiitlrii jordar«er) er«cr dei iiii iillsyiismyntliglietcii meddeliii
besliit om s!{ fökfön llr uvsluföd. 795 720

4 kap 4 ')
10.30

c
'ruki fllr mitrk!;tmeliuvai'enslutsbeliov nV mer Illl 10 000 ioii totult ullugen
mlliigd niiliirgriiii.

9938 795 s+ooo 720

10.3001

u

Tllki för maiyk!'iiiieliiiviireiis' htisbeliov iiv högs}
10 000 1011 niiiurgi'us (totiilt utiiigeii mllngd).

795 720

4 kap 5 O

10.40

c

Tllkl föv miii'kinneliaviirens liusbeliov av

I. mer uii 10 000 lon ioföl} uungen mlmgd berg,
2. iorv med eu verksaiiföeiiiområile ml5rre Iln 5 liekiar, ellcr

3. mer lln 50 000 kubikmeler lolull iilliigen mlliigd !orv.

Aimfölniiigsplikieii Hllller ime om verksumlieteii
1. omfiil}as av benrbe(niiigskoncessioii eiiligi lagen (1985:620) om visstt
iorvfyiidiglieiei'. eller
2. ur lills}!!ndspliklig enliiii l eller 2 %. 7950 795 5760 720

Il).4001

u

Tllk} för markiimelinvnrens lut;6eliov av
1. Iil}gs} 10 000 toii berg (toial( u}fögen mlliigtl),
2. förV med ell Verkiintilllelsomtäde på IlögSl 5 lieklnr, ellcr
3. Ifögsi 50 (X)0 kubikmeter lorv (joTiil( ut}apen nföiipd). 795 720

4 kap 6 @ iO.50 C' ;illlggn!;g'för Wor«er!n(z eller krossiiing av beiB. nnturgnts ellet andrn
joi'dar{er
l . inom omnlde som omfiillas uv tlejiiljpliin eller omrklesbeiitummelser. cller
2. iiliinför område som omra!{ns iiv deföljpliiii eller oniräilcsbesiummelser, oni
vei'ksnmlielen bedr!vs på sammn pliils iiiider eii Illngrc I:(I Ilii trellio
kalen«lerdagur iiiider en tolvmåiiuders-periotl.

7950 795 7200 720

10.5001 u Aiilllggiiiiig för sorleriiig eller kroiisiiiiig uv bcrg, iiiitui'gi'iis eller iiiidra
ionlar«er iiiaiir(Ir omr3dc 795 720

4 kap 7 @ 10.60 c Aii!Ilggiiiiig för framsjlllliiiiig, beiirbeliiiiig eller omvaiidliiig av brllnsle eller
brlliisleprodrikl SO!n biisei'us pa mer Iln 500 lon «orv pci; iilenderår. 7950 795 7200 720

Il).61)Ol u A;Ilfögnin,,,-i;m'r rrafö+.iiilliiing, beiii'belniiig ellerönWilllj'ling IIV bl'lllll'le ellel'
brilnSlepr(Xlllkl SOm baseriis pa Il{IIIS 501) ioii IOl'V per kDlen+]CrÄr. 795 720

4 kap 8 F) 11.10 A U:v!n'iiiiig iiv råolja eller Ilalllrguli inom de (illll- omrMcn som angeii i 4 kiip. 5
': miljl)balken. 27000

4 kap 9 § l'i:20 B Ujviiiiiing uv råolja clle iialiirgiis inom iiiidra omnldeii lln dc Söm avses i 8 !}.
31800 14400

4kapj0§ ii.:io c Iiidtislriell lillvei'kiiing av br;keiier iiv kol cller briiiikol. 9938 795 gooo j'zo
4 kap i'j§ 13.10 A Onivi!rift euer gruvanlllggniiig för brytiiiiig iiv mulm, miiieral eller kol, om ' 

verksanilieieii iiite ur tillståims eller aiinfölniiigspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5
W. 139125 izbooo

4 kap 12 0' 13.2(l-i A Anluggniiig för rOSln!ng ellei' siniriiig iiv melallliallig malm. iiibegripej
tiilfidmnlm. 69563 63000

4 kap 13 § 13.30 B AnlUggn'i;g'ir rOSlllillg eller iiilllrillg uV meföllllallig nmllll för provllntlamål.
49688 45000

4 kap j4 @ .l3.40 Aiilllggniiig för unnnn benrbejiting e!'let:'tinrikiiiiig uv nmlm, miiicntl cller kol
{Il roslllillg öCll simriiig. om vetksiimlieien inle ur lillsjändsplikjig elllig( 15 *.

139125 mooo

4 kap i5 r3 13.50 B Provbyy«n!ng iiiMliisive iiiiiiun beiirbehiiiig eTlcr niirikiiiiig »v niiilm. miiieriil
iller kol Ilii i'ostiiiiig ocli siimiiig.

55650 50400
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4 kap 18 § 13.60 B AiilugHiiiiig ffir u(viniiiiig av asbesL 2583i l 2340i

4kap'l7§ 13.70 c Djripboi'rning som in(e är (illståndspliktig eiiligt 8 eller 9 §. 636() 79: ) 576C1720

5 kap j § 15.10-i B Slllkleri metl en pro(luklion biläel-ild pä en sliikiviki iiv nler Iln so 1011 per d}gl
eller mer Iln

12 501) ioii sliikivik( oer kiilendenlr
15.)0-il B - Mer iln 50 000 löll iiliik(vikl per kalenderår. 75525 6840(

15.10-i2 B - Mcv Ilii 12 500 meii mlgiil so Ol)O lon iiliikiviki pey" '
kaleiiderår. 35775 3240(

' 5 kap 2 '§ 15.20 B Sliiklei'i med en prodiikiioii bnseriid pa mer uii
7 500 IOn nlen Iföpsl 12 500 fön iilaklVikl per kiileimerår 19875 isoo«

5 kap 3 9 15.30 c Sliikicri med en pi'otlukiion biisernd på mer Ilii 50 ioii meii liögsi 7 500 ion
slaktvik} per knlendei'ilr 7950 ' 795 7200 720

15.3001 u Sliikteri (15r eii prodiikiion baser'iid på Ifögs( 50 ioii sliiktviki per kalenderk
Piiiiklen gllller iiile resliiurunger. bujiker. caf!er ocli likiiiiixle med
Iitii'iidsiiklip scrveriiip cller föiiiuljiiing till allniUiiheien. 795 720

5 kap 4 § 15.40-i B Aiilllggiiiiig för frnmsföllniiig iiv livsmetlcl med bcrediiing ocli beliaiidling av
enbari iiiiinmliskii 79500 72000

5 kap 5 § 15.45 B AnfögBiiing ffir rrnmsBWng iiv livsmedel metl bcrediiiiig ocli beliantlliiig av
enbiiit iiiiiniulisku råviii'or med en pmdiikiioii av mer llii 2 (X)O ioii men liögsi
18 750 ioii per knlcnder!Ir. Tillsiåntliiplikieii guller iiiie om verksiimlieieii
endast uvscr nijlllkprodukter ellei' glass e!cr emlast iimebllr piikelei'iiig. 79500 72000

5 kap 6 El 15.50 c Anlllggiiing för friimstulliiing av livsmedel med beredniiig och behuntlliiig av
eiibai't iininmliska råvar«ir med eii prodiiktion av mer llii 50 ton meii h%si 2
000 joii per kuleiiderår. Aiimlllningsplikten gllller iiiie om verksamlieteii
eimasj nvscr mjQprodtiklei' eller qlass el!er eiidus} iiiiiebur pakelei'iiip.

15.50-I c Berediiiiig ocli behandling med en produkiioii iiv mcr Ilii 500
ioii meii liögsi 2000 ion pcr kulciirlerår. 35775 795 36000 720

15.50-2 c - Bei'ediiing ocli beliaiitlliiig med cii ptotluklioii ilV mel lln 50
lon meii liögiii 500 l(Ill pcy kiilemlctk. 27825 795 27000 720

- i-5.5(-)Ol - '-'-'-U- Affiii-Illggiiiiig Br 'fi'iimiffölli-iin-guV livsn-iedel med bef:ed'iij-ng OCII 'beYaHdliiig uv
enbiiri iinimaliska råvnrov mcd eii pi'iidiiktioii iiv mer llii 75 loii per dygii cller
mel ull 18 750 1011 per kiileiidei'!Ir. Tillsiåndspliklen gllllei' illle Onl
ve.rksamlieteii endiisi avscr miölkprodiik}er eller endasj iimebllr pnkejei'iiip. 795 720

5 kap 7 § 15.80 c R(ikei'i föi' ell pi'odllkli0n nV nlel' llll 50 föll nlell ll%Sl 18 750 l(In i'(}kiil
produkter pei' kuleiidei'år.

15.81)-l c - Mcr un 500 loii meii lillgiit 18 750 loii i'okiii pi'otbikler per
kiilenderår. 9938 795 gooo 720

15.80-2 c - Mer lln 50 1011 nlen iiiigsi so(i Ilill rilklii pi'odiikicr pey
kiileiidcrlr. 6360 795 svbo 720

15.8001 u Rökcri fllr eii prodiiktioii av mlgsi 50 lon itlkli: produklcr per kalenderår.
Piinkieii guller iiite resmiiraiiger, biitikei'. cnr6er ocli likniiiiile med
Iiiivridmklip server!iip cller försllJiiiiip jill iillmlliilieföii. 795 7%0

5 kap 8 9 15.90-i B Aiilllggiiiiig f6y friimsfölliiiiig iiv livsmctlel n'icd biirciföiiiH ocli belmiidling av
enbiiri vegefiibiliskii i'åviii'or metl en prodtiklioii {IV
mer Ilii 75 000 ion proilukier per kiilenderär. cller
mer !lii

600 ton per dygn, om unluggiiingeii Ilr i di'ifj i li%s! 90 dygii i rnd iiiider cl«
kiileiiderår, eller

300 loii pcr tlygii i övrigii fnll.
rillsuliidsplikten qllller iiue om verkiiamlieleii eimiiyi iniiebllr pukeicriiiq. 71550

j'Nap 9 @ 15.95 B Aiilllggniiig fl)r frumsllllliiing iiv Irvsmedel med beretlning ocli beliniidling av
iiibiirj vegelllbilisku nIed ell pii:iduktion uv nler än io ooo }oii mell Ilög+ll 75
'.X)(l ton per kulenr:Ierår. Tillståndsplikteii gllller inte om verksiimhcten
I. Ilr tillmliidspliktig eiiligt 8 §. ellcr
2. elldnsl uvSer kvunlpTOduk!er, gliiss, I'bpr!k, iilkoliolliallig a'yCk, nliill,
nal!dryck. luskedryck. jlls( eller kiifferosjiiing ellei' endast iiutebur puketei'ing.

55650
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5kapl(R) 15.101 c AnlilggiiinB för-friimslllllniiig ;IV livsmedel med beretliiiiig ocli beliiindling iiv
enbar( vegeiiibilisku iSvaror metl en pitidiikiioii av mei' un 2 (XTO toii meii
Ifögii( 10 000 (on per kiileiiderår. Tillii(åndsplikteii gllller inie om
vei'ksitnföeteii

Ilr iillsiåntlsplikiig enligt 8 §, cller
crulusi avser kvnrnprrxlukier. gliiss. nlsprii. iilkoliolliiiltig dryck. nialt.
miilldryck. l{Iskedi'yck. jllsi eller knffel'OSllling I:llel' eiidiisf iiiiiebur pakeföt'ing.

11925 795 }2)' 720
15.901)l u Aiilllggiiiiig för rriimgTllllning nv livsniede{ med bei'ediiing och beliaiiilliiig av

enbart vegetabiliska råvaror fl)r cn prodiiktioii av h%st 2 000 toii prodiikiei'
per kiileiiderår.

Punkleii gllller iiile om verksnnföeleii entlusi iimebllr paketei'ing. Punkien
gllLler inle lieller resjauranger, buliker. crif6ev oclt liknande med Imvudsaklig
serveriiig eller försllljniiig lill allnfönlie}en. 795 no

5kapll§ 15.125 c Fri;msiUlliiiiig iiv Itvsmctlcl med }illvei'kiiing iiv kvariip;odukici' siiim
berediiiiig ocli beliiiiidliiig nv kviirnproduk!er. med eii produktioii av mcr lln l
000 }oii meii li%s} 75 000 toii per kalendei'är. Tillståndsplikteit gllller ime om
verksnrnhe{en ur (ills(ändspliktig enligi 8 § eller eiidast fönebui' piikeieriiig.

15.125-l c - Mer Ilii 50 000 toii pcr kulciidctili'. 5962: 79: nJ 720
15:l25-)- --(f - Mer än l 000 ion meii h%si 50 000 ion pcr kiileiiderär. - -'ssbso 795 IJ jio '
15.12501 u Fi'uföstiilliiiiiguvlivsmedelmedlillverl';ingavkvariipi'odtiktersumt 

beredniiig ocli behiindliiig iiv kviiriipi'odukter, mea eii pi'otluktioii uv h%si I
000 toii per ka!emlernr.

Piiiikieii glillei' illle !'eS!uurul!ger. bllliker, cuf6er OCI liknande nted
Iiiiviitlsiiklig serveriii(; eller försllljiiiiig till iillmllnheten. 795 /l)l Il)I nJ

15.12502 u Sii()nnllle"gnill g föl' IOrknill g. rei;siiing e{ler lagrinn= aV spannmål nled en' 
liiliriiigskiipiiciiei iiv mer llit 10 000 ion. 795 ll)I Il)' ll)l

5kapl2§ 15.131-i B AiilHggniiig ffir'frams}älliiing IIV livsmcilcl mcd bci'cdning och behandling av
bäde animuliskii ocli vegcjabilis!ai i'nmsr. i kombiiierude ellei' separatii
protliikier. med en produktion uv eii sliitprodiiki vai's iniicliäll iiv aiiimiiliskt
tirspi'ung uppgnr jill
1. mer llii 10 viktproceiu och pmdiiklioiien uppgär till mei' Iln 75 toii per dygn
eller mer !In 18 750 }oii pe kalenderår, eller nied en produktion uv nser un 10
000 joii meii Ifögsj 75 000 ton per kulenderår.

Tilliiiåndiiplikieii gllller iiite om verksunföeteii
1. Ilr fillsl!Indspliklig enligi 8 §, eller
2. endast avser kviirnpmdukter. glass, i'!Isprit, ulkoliolliiiltig tlryck, malt,
nliilldl'yCk, lilskedryck, Jls( ellei' kiifferostniiig eller eiidasl iniicbllr piikejering.

79500 q)i IIJ ny'5kapl3§ 15.141 B :GimBgiiing för framstlllliiiiig ii;'!iQsmedel med bercdnu»g'ocli belinndling iiv
bflde aiiimiiliskii ocli vegeiiibiliskii råvaror, i kombinerade ellcr sepiii'iita
pi'otlukjer, nted en pmdtiklioii nV nler IIII 5 000 1011 per kaleixlenli'.
Tilliiiåmlsplikieii gliller inie oni verksnmheien
Ilrtilliit!liidiipliktigeiiligt 12§,eller
eiidiisl ilVSel' glass cller endnsi inncbur piiketering. 59625 Il)I. iiiiii Il)l nJ

5kapl4J 15.151 c Aiil!Iggiiiiig fbr rrnmsiiutnmg uv livsmetlel n»ea beretlniiig och belmndling ilV
bäde uiiimalisku ocli vegeiiibilis)ai råvnmr, i kombincradc e!lev sepurniii
prodtikter. med en prodiik(ioii iiv mer uii 400 ioit nieii liögst 5 000 jon per
kiilentlerår. Annilllningsplikleii guller in{e om verksiamhcien
lli' lilliiltln(ISpliklig enligl 12 «, eller
eiidust avscr uliiss eller eiidiist iiiiiebiii' piikeieriiil1. 39750 795 Il)} IJ Il)l

15.13101 u Anlllggiiiiig för frumsjllllniiig uV livsmedel med beredning O('Il belmndling av
båile iiiiimaliskii OCll vegejnbiliska n'im'or. i kombinei'ade cllec sepnru!u
oroduk«er. med en pi'oduktion nv Mgst 400 1011 per kalenderk. 795 Il)l Il'l Il)I
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'5kapl5§ 15.170-i B Anluggning för frnmsföllniiig iiv mjölkprodiikter med cn protluktioii bnserad
på en invugniiig av mcr uii 200 lon pcr dygn st+m kalendci'ärtniedclvllrde.

39751 ) ny (1>i n)I

5kapl6§ 15.180 c Aiilllggniiig föföa;Wslillliifög uV nljölkprOdllkler nled ell pl'Odllklil)ll buseriid
på eii iiivHgning av mer lln 500 ioii per kiileiiilealr nieii migst 200 ion per dygi
som kalendenlrsntedelvllrtle. AnmUföingsplikleii glllier inte om verksunföejen
endnsi uvser gliiss.

l

15.180-I c - Mct un 50 001) loii per kalenrlcrär. 2583i . 79: 'i:izoc 720

15.180-2 c : Mer Iln 20 000 «oii meii li%sj 51) IKIO loii per kaleixlerår. 1987: 79: isooc 720

15.i80-3 c ' Mer uii stio ioii meii liögsi 20 000 1011 per kitlenderåi'. 993} 79: 'siöoc 720 '
IÖ'.i'8ilOl u Anlllggiiiiig för friimsföllniiig av mJllkproduktcr nicd eii pi'orlukiioii baseriid

på eii invllgiiiiig nv h%st 500 ioii per kiilendei'åi'.

Punkleii gllller iiile reStiilll'allgei'. biiliker. cufåer ocli likniiiicle med
liiiviidsiiklig server!np eller Rirsilliiiiiig till allmlliilieteii. 795 720

69563 Il)' Il)I IIJ

5kapl7§ 15.185-i B Anlllggiiiiig fl5y friimstulliiing ellci' rninneriiig nv vegeiabiliskii ellei'
iillinlllliiiku 0130{' eller feller eller pl'ONuk!e nV S&föllu OljOr ellci' rel{er nled eli
pi'odukiioii iiv
mer Ilii 18 750 }oii per kaleiidenlr. om produkiioiieii baseras på aiiimiiliskii
i'åvariir, eller
mer un 75 000 ioii per kaleiidei'år. oni pi'odukiioiicii buserus på enb»ri
vegelabiliskii råVwOr. TillStalldSpliklell gllller Illle önl verkstimhejen ur
i'illsi!liidsplaikiig enli'gl 4i 5i 8i 9i 12i 13 ellei' 15 >

5kaplJ 15.190 B Aiilllgg:i'ing r frumslullniiig ellcr ruffinering nv vegetabiliska ellcr
iiiiimaliska oljor eller fe{ker eller prodiikler uv såduna o%jor eller re{{ev med eii
prodiiktion iiv
mer lln 5 000 ion men högsi 18 750 toii per kalenderflr. om produktioiieii
baseras på iiiiimaliska råvaror, eller
mei' Ilii 5 000 jon meii liöpt 75 000 ioii per knleiiderär, om produktioiien
busei'as på vegetnbiliska råvaror.
Tilli,(åndspliklen gllllei' inte oni Verkiiiinlllelen ur lillSlåndSpliklig eiiligt 4. 5. 8,
9.l2.l3,15ellerl7§. 47700

5kapj9O 15.200 c Anlllggiiiiig fl5r frunisjllllniiig eller riifnncriiig iiv 'vegeinbiliska eller
unimiillsku oljoi' eller reuer eller prodiikter uv sådiinu oljor eller feiter mc«l eii
prodiiktioii av mer un 100 ioii meii högsi 5 0011 lon kulendei'år.
Anmlllniiigsplikieii gllller inje om verksnmheleii llr Iillslåiitls- eller
unmllliiiiigsplikjig enlig( 4. 5. 6. 8, 9, 10, Il, 12, 13, 14 !} eller om
verksunföeteii eimuiit uvser mjölkprodukier. 9938 795 9000 720

15.20001 u Aiilllggiiiiig för friinistllllnaiiig cller riiföiiei'ing av vegelabilisku eller 
iiiiinmliskii oljor eller fc(tcr ellei' prodiikter uv sådiiiiii oljor eller Fei{cr för eii
pl'Odllkliön nV hö9Sl 100 löll per kalenaernr. Pllllklell gullcr inle l'eSm!ranger,
bulikei', cuf6er ocli likiiunde nled IlllVlldSiiMig Scrvcl'!l!g cllei' ftirsul4iiiiig till
iillnföiiliejen. 795 720

5 kap 20 E3 15.211) B Amllggiiiiig Rl; 'til!verkiiing av gliiss med eii pi'odiiktföii uv
mev un 15 000 joii men li%iil 18 751) loii pcr kalendcråv om procluktioiien
haseras på aiiimiiliiika råwor. clley
iiier Ilii 15 000 ton meii Mgst 18 750 ioii per kiilendei'!Ir om prodiiktionen
busei'us på eimast vegetabiliskii råvaror.
Tillsjåiidsplikjen gllller inte om verksamlielen ui' tillsiåiidsplikiig eiiligt 4. 8. 9.
12ellei'l5% 35775

5kap2J 15.220 c Anlllggniiig ffii' lillverkning nV gluss nied en prtxluklioii uv mer'lll! 10 IOn nlen
liögsj 15 000 loii pcv kalenderår.
Aiimllliiingsplikten gllllei iiite om vei'ksnmlieleii lir }ills}åiiilsplikjig eiiligl 4. 8.
g, 12 ellcr 15 §. 6360 795 5760 720

is.v:ioox u

l

l

Aiilllggniiig fl)r iillverkiiiiig av gliiss ft}r eii protlrikiioii av li%si 10 ion pcr
«nleiiderår. Pllnkleli gullei' inle l'eStutll'llllgeT. bujiker. car6er OCh likllnllde mcd
iiivridsaklig serveriiili eller försäljning iill allmllnlieten. 795 720
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5 kap 22 el 15.230 B Anlllggiiing för rrnmsföllniiig av räsprii eller ulkoliolliiiliig dryck geiiom
jllsniiig eller deiililliilion med cn prodiiktion av mer Iln 5 000 ton mcii lillgst 7
(X)O ioii reii eiaiiol per kiileiidei4r. Tillsiåiidsplikieii gllllci inle om
verksiinilieteii Ilr lill,'ilåiidspliklig eiilig} 8 fl.

)

7552 ) 6840(

5 kap 23 5 15.240 c AiilllgHiiiiig ffir fi'iimsfölliiiiig av råspi'it eller alkoliollialtig dryck geiiom
jllsiiiiig eller desiillu(ioii mo}iiviiruiide eii Mig prodiiklioii av mer iiii
10 ioii meii li%st 5 (X)0 ton reii eföiiol per kaleiulerår.
Aiunlllningspliklen Jlller iiile om verksamlielen Ilr tillståimi,pliktig eiiltgl 8 '3.

15.240-l c - Mer Iln 500 toii meii liögiit 5 l)00 ioii rÖii etiinol pci" '
kiileiideråi'. 2583} i 7'): :i:isoc 720

15.240-2 c

- Mer Iln 100 ioii men liögsl 500 ioii reii l!Illlll)l pcr hiiienaeråi 1590( l 79: /440(l 720

15.240-3 c

- Mer un i o ion meii Ifögsl 100 föll l'ell emnol per kiileimerör. 993E 79: gooo 720
15.241)Ol '  I:l' Aiiluggniiig för ri'amilllllniiig IIV råsprii cllei' av iilkoliollialiiga dryckcr geiioni

jllsiiiiig eller desiillatioii. moisvarunde högst 10 ion ren e(niiol per kaleiiderflr.
Piinklen gllllei' inle l'eSlallranger, bu}iker. cafdci' och likllallde nled
huvudsaklig setver!ng eller föiiäljning }ill nllmunlieteii.

795 720
is.:i=ioo:i U Anl{Iggiiing för blaiidning eller iiippiiing nv deslil!eriide iilkolioiiiuliiga

«lrycker eller rk5r frnmstllllniiig. bliindniiig eller iiippiiiiig uv vin. ciiler eller
iiiidi'a fruktviiier.

Piinkten gllllei' inte nistaiiriinger. biilikei', caf6er och likiiaiide mcd

miviidsiiklig servering eller försäljninp lill nllmunlieien. 795 720

5 kap 24 § 15.250 B Bryggcr! eller aiinaii nnlllggiiing fl}r fi'iinisfölliiiiig av malt maljdryck eller
Illskedryck med eii prodiikiioii av mer uii 10 000 ioii men li(Igsi 75 000 loii pei
kiileimcrår.

Tillsl!liidsplikien gllllei' iiilc om verksanföelen Ilr (ill+iTfliidsplikji4 eiilip( 8 fl. 37763

5 kap 25 § 15.260 c Byyggeyi cllcr iiiiiiiiii imföggiiing för framsföllniiig uv miill. miilRlryck cller
Illskedryck med en prodiiklioii av mev ilii 1000 Rin meii liögsl io ooo föll per
kalendcrL'.

Anmlllningspliklen (4mler inle om verksiimlieicii !Ir lillslåiidspliklig eiiligl 8 ' 
19875 795 18000 720

15.26001 u Bryggeri ellei' unlllln aiiluggniiig för friimsllllliiiiig uv miilli nmlföryck eller
Iuskedryck med en prodiiklion av liögsi 1000 1011 per kaleiidcrör.
Pllllklell gllllet' inle i'esjiiui'iinger. bllliker. cnraer OCII liklliillde nle(l
Iiiiviidsiiklip servei'iiiii e!Ier försuljniiig iill nllmlliföeien. 795 720

5 kap 26 el 15.271) B Tillverkiiing nv jllÄt med en prodiiktion nv mer lln 100 loii men liögsl 75 000'
toii per kiilciiderår cllcr för franislilllniiig nV stiii'ikriliurer iiv miki'oorgiiiiismer
ffir livsmedeliiiiidiislri eller joi'dbrtik, om unlllHgniiigeii hiir en siinmiiiiiliiHd
renkiorvolym om miiisi iio kubikmeter. 75525 68400

15.27001 U TillVerklling uV3ilSl nled en pl'OdllkliOn uV h%S! 1001011 per ktilemler!li' cller
'fk!r fi'ilmsföllntng nV sliitlkullurer !IV mlkXl€ll'g!!IliSn!eI' fk!V livxmeilelsiiidiisii'i
eller IOl'dbnlk, (Inl Iliiluggningell llllr ell salllnlanliigd rellklOl'VOl'llll Olll Ifögsi
liO Ip5ikmeier. 795 720

5 kap 27 9 15.280 c Aiiluggiiing för roslning av mer llii 101) joii men lil'lgsl 75 000 i(Ill kiiffe pcy
kiilciidenli'. Aiimlllniiigsplikteii guller ime om verksamlieieii Ilr
iillstöiidspliktig enlipt 8 !}.

15.280l c Rosiniiig av niei' uii 3 000 lon ku((c pcr kulciidei*. 25838 795 23400 720
15.280-2 c Rostniiig av mcv Iln IOO ioii iiien lii%isi 3 0(i[)ioii kuffc pcr

::ilemlerår. 9938 795 23400 720
15.28001 U.

l

l

Aiiluggiiiiig fl5y rosiniiig iw Mlgsj 100 }on kaffe pet knlenderåi'. -
"iiiikjeii gllller ime resjaiiriiiiger, biuikcr, car6er ocli liknaiide med
iiiviidsiiklip servetuy. eller föi'suljiiii'ig iill allmliiföeieii. 795 720

i kap 28 E) 15.310 Ci 'iiilllggniiig för yrkesmussig indiistriell Brpackn!ng av iiiiimiiliska cllct
iegeiabiliskii produk{er som iii(e sker i n%on jillslånds- eller
mmJlningspliklig veikqiimlie} enligi iiågoii iiv l-27 !l!;. 6360 795 5760 720
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5 kap 29 § 15.330-i B Aiilllggiiiiig för friims}llllniiig iiv Foder med bei'ediiiiig ocli beliiintlliiig av
enbari iiiiinmli'ikii rnvaror med en pmduktion iiv mer ilii 75 toii rodcr pei' dyg
eller mer un 18 750 ion foder per kiilenderär.
Tillsiåndsplik}eii gllller inje om verkiiiimlicieii eiidiisT uvsci' mjlilk ellei' endiis
iiineblh' piikelering.

ll

3577 5 ri)i IJ IJ
5 kap 30 E3 15.340 c Aiilllggning Ir frnmsfölliiing iiv fodei' med bcredniiig och behiindling iiv

enbiiri miimiiliska råvurar med ell pmditklion uv mei' Iln 50o ion meii Ifögs( i
750 IOn fOder pel' kiileimei'åi'. Anmillningspliklen gilller inle Onl vei'ksamlielei
llr tillsiåiulsplikiig enligi 29 §. ellei'
eiidiist avser mjölk cllcr eiidnsl iniiebllr piike}ering.

l

15.340-l c - Mcr ilii 5 000 toii meii hl}gsi 18 751) ioii prodiikicr pey
kiilendcråi'. 2583i l 79. ) za<o« i 720

15.341)-2 c - Mer liii 50Ö loii mcn liögiit 5 110(l loii' pi'odtikier pcy
kiileiiderlr. 3181 ) 79: 90(X 720

15.34001 u Anlllggniiig rk}i' friimslllllniiig iiv foder med bereanhig ocli beliiiiidling av
eiibiirt iinimiilisku råvuror med cii prodtikiioii uv högsi 500 «on protliikier pcr
ka}enderår.

piinklen nVSeT illle prodiikiion uv elldiliil Illjlilk eller elldllSl iiiiiebllr
pukclerinp. 7SX 720

5kap3'l§ 15.350-i B Anlllggiiiiig för framst«llniiig nv foder med berctlning och beliiindliiig av
enbiirt vcgeiabiliskii tåvnror rnetl en prodiikiion av
I. mer lln 75 000 kon per kalendenlr, eller
2. mer Iln 600 toii per dygn, oni iiiiluggningcii Ilri drifiili(Igsi 90 dygii i riitl
under ell kiileiiderilr, eller 300 1011 per d}gll i öVrigii fiill
Tillståiidsplikjeii qllller iiite om verksiimlieleii endnst iimeblli' pakc{crn(x. 2583E IIJ y'Bi nsi

5 kap 32 § 15.360 c Anläggnirig för rramsfölliiing uv foder med berediiiiig och beliiiiidling nv
enbari vegeiabiliska avaror med eii prodiiktioii av mer lln 5 000 lon meii
liögsi 75 000 ion prodiikier per kaleimenlr. Aiimllliiingsplikjeii gllller iiile Om
vcrksunföeten

llr lillSlån(Ispllklig enligl 31 'fl elmil81 aVSel' (15ekakor frflll vcgelabiliska ollor
cller rc!!er eller endasi iimebllr pakelcring 9938 795 gooo 720

15.3600+ u Anlllggniiig för friimsllllliiing av fode med berediiiiig ocli behiiiidling iiv -
eiibarj vegclabiliska våm'or med en produkt!oii iiv liögsj 5 000 lon per
kaleimetår.

Piiiikten Jlller inle Onl verksnmhe{cn endnsi iimebllr pakeieriiig. 795 720
5 kap 33 @ 15.370-i B Aiilllggniiig Ir framstllllniiig av foder med beredniiig och behandling av

aiiimiiliska och vegetubiliska råvanii'. i kombiiieratle eller scparum pmdukier.
nled en pmiillkli0n ilV ell sliitprodiikl viii's illllehall iiV nllimllliSkl nialeriiil
iippznr Till

mcr iin to viklprocem ocli prodtiktioiien uppgfir iiii mer Iln 75 ioii per dygii
elliir mcr un 18 750 ion per kiilenderår, eller
liögst 10 viktprix:eiit ocli protliikiioiieii iippHår iill cn mllngd per dygii som i
iintiil ion (Iverstigei' iinimiilievlli'dei.
per kiilciidcrår !illnl i iiii(al 1011 eiversiiHcr iiiiei 251) miiliipliceriii med
iininmlievUi'ilet.

Med imimiilievlb'det uvscs lale( 300 miiiskiit med tlel lal som besl!Ims geiioiii
n«! ntultipliceru 22.5 med tiilet f6r dct iinimalisku mii}ciiiilcis vikiproceiii iiv
tliitprotlukteii.
Tillsländsnliklen gllllcrillle önT verksitmllclen *llllilMl..inlle+)Ill' niikciermii,. 29813 Il)I Il)l lli)l

3 kap 1 el 17.11)-i B

l

Anlllggiiiiig flli' förbcliiindliiig eller förgniiig iiv mer äii 10 jon !exii!fibrer eller
:exiilier per dygn eller mer Ilii2 500 ton iexjillibrer cller föxiilier per
«ulem'lerår.

17.11)-il B Mai' llii 20 000 Il)Il cx!:ribrcv elliir lexlilicr pcr k+ileiiilei'år. 99375 ?)I I]l ll]l
17.10-i2 B Mer un 2 500 lon meii Mgsl 20 000 }oii kexiimbyer cller

extilier per kaleiider!Ir. 89438 'IJ 'IJ l'i)l
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s kap 2 @ 17.20 B Alllllggllillg tlli' förbeliandling eller fllrgniiig iiV nIer lill 200 loli nlen Itögsl 2
500 loii iexiilflbrer eller iexiilier per kalenderår eller ffii' annan bcredtiing av
nscr ilii 200 ioii iextilmiiierial per kiilenderår.
Tillslåndsplikteii g{Iller iiue om verksanföete+i
ur iillsiåndspliklig enligt l §, cller
metlför uisläpp iiv avloppsvaffen och ulslllpp iill liift av li%sl 3 ion flyktiga
ori+iiiiiskn föreniniiar oer kalendei'år.

17.20-] B : Aiiii;iii bereaiiiiig llii 16föeluuidlingeller Illrgnmg av mer Un
2500 IOn iexiilninieriiil pei' kiilciidcrlr.

49688 <sooo

17.20-2 B - Förbeliimdling eller lilrHiiiiig iiv iiiet ilii il)lil) !on men Mgst
2500 IOii iexiilfibrer ellcr icxiiiicr per haienaeyav cllcr iiii'
aiiiiiin bcretliiiiig av mci' uii 1000 lon meii högsl 2500 joii
Texjilmalerial pcr kulendcrär. 45713 *i=ioo

17.21)-3 B - piirbeiiaimiiiig eliei mrgiiiiig iiv mei lin 2(lö ion meii liögsl
1000 ioii iexiilflbrcv ellcr iextilier per kiileiitlerär cllcr ror
iiiiiiiiii bcrediiiiig av mer l!n 200 ton meii l'iögst l 000 1011
texiilniaterial per kiileiulcrfir. 3577: 32400

6 kap 3 § 17.30 c AiiföHHniiig för föibehiindlinH. förgning eller unnaii beredninz nv mer uii 10
1011 nlell högSl 200 lön lexlilmalerial pe{ kalendei'fli'. Aiimllliiiiigsplikten gllllcr
iiile om verksanföe}eii k lillståiidsplikiig eiiligt I W. 9938 795 9000 720

17.3001 u AiilllgBiiing filr fi}rbeliiiiidling. fllrgiiiiig'eller iuum'ii berctlniiig uv liögffi: 10 toii
iexiilmaierial per knlendenlr. 795 720

7 kap j @ 18.10-i B Anlllggiiiiig för giirviiiiig av mer Iliil2 toii liudiir ellei' skiiiii pcr «lygn eller
mev Uii3000 loii midar e!ler skinn pcr kulenderär. 71550 ll)I Il)I }I)'

7 kap 2 § 18.20 B Anluggi:!ng ror'ga'i'viiiiig iiV nltir iin 100' IOli meii IlögSl 3 000 'loll luldllP ellci'
skinii pei' ka!erulerär eller för iiniiim beretlniiig iiv mer un 100 ion hudar cller
skiiiii.

Tilllilåll(ISDllklell gllller inle Onl Verk8lln!l!e{eII Ill' lillHlålldSplikli," enlig( l jj. 51675 b:iooo

7 kap 3 § 18.30 c Anlilggiiiiig för gurvniiig eller Wnimii bcrcdiiiiig av mer !lii 2 joii men Ifögst
100 jon liiidiir eller skiiin per kalendenlr.
Aiimlllniiigsplikten gllller iii}e Onl verksamheien Ui' iillsiåiidsplikiig enligl I H.

31800 795 720

18.3001 Ll Aiilllggning för gaiviifö;i'eller annnii bercdniiig itv Itögst 2 ton Intdur cllcr
iikinii per knlenderår. 795 720

8 kap i § 20.05-i B Aii!jggiiing för 'beliiiiii!ring uv li'll eller }rllpi'odiikter med kemikulier nied en
prodiikiioii nv mer un 75 kiibikmcter beliiiiidliii jru cllcr ir!Ipi'odukie per dygn
eller mer Un 18 750 kiibikmeter beliiiiidlii} Iru eller li'ilpi'odukier per
kiileiiderär. Tillsiäiidspliki gllller inte orii verksiunlicieii eiidiist iiviici'
beliaiidliiig mo( blåimdssvamp.

27825 ll)I tl)l Il)I

B kap 2 G 20.11) c Aiilllggiiiiig för behiindliiig av Ifö eller trllprodiikter med ki:mikalier mecl eii
prodriklion uV IfögSl 75 kubiknlelel' bellulldlitl Irll ellcr Il'ilp(otlllkler peT dygll
elle( Ilögiil 18 750 kubiknleler beliniidliil Irä ellei' liilpnxluk}er pci' kiilciiileråt.
Anmllliiiiigsplikleii gllller iiilc om verksnmlieieii entlusl avser belmiidliiig mol
blåiiadssviimp.

19875 795 iaooo 720

8 kap 3 § 2(.20 B S%verk ellcr iiiiiiaii iinlllggiiing Rlr tillverkiiiiig iiv ir!Iprotlukier geiiom
s!Igiiiiig. liyvliiig eller svnrvning mr en pi'oduktii+ii iiv mer llii 70 000
kiibiknieler per kiileiiderår.

20.20-] B Mer lln 500 000 kubikmeier pcr kaleiide*. 57638 5.9400

21).202 B

l

- Mer uii 200 00[I kiibikmeter mell li%si 500 Ix)o ktibikmeje?
per kalenderlr. 43725 45000

20.20-3 B

l

 Mei' Iln 70 000 kiibiknicier nieii liögsi 200 001) kiibikmeicr
per kaleitdcråi'. 29813 32400

8 kap 4 @ 20.30 c S%vei'k eller iiiinan iiiilllggiiiiig rkir lillviirkning av Irllpi'oduktiir genom
t%nfög. liyvliiig c!ler sviirviiiiig lur en produklion av mer Iln 6 000
kribikmcier per kulentlerår. Anmulningspliklen guller iiite om verksnmhc«cn
iiile Ilr iillsiåiidsoliktiii eniiiii 3 6.



?-Å

%
n

I

l
l
l
J

Il)

'y

S?
>-

% ]
l
l

' 20.30-l

l --

c - Mer un 30 000 kiibikmeiet meii li%si 70 [XIO kiibikmeier
perkulendcrår.  23851) 79:) u4061720

20.30-2

l

c
Z Me;'-irll'6 0ijöTilbiknletcr nlell iiiigSi'3ö'000 kllbiknl-elelo pei'
kalerulernr. Il92öi 7'X ) iosool 720

20.30lH u Sågverk eller iiniiaii iinläggning för jillverkiiiiig av irllprorliikter geiiom
s%iiiiig. liyvling eller svurvnmp, fl}r eii pi'odukiioii iiv mei' uii 500 kiibikme}ei
meii IlögSl 6 (X)0 ktibikme(er per knlendetår.

795 l 720

20.3002 u Sågverk eller iinniiii iiiilllggniiig fl)r }illverkiiiiig i»v li'llproduklei' geiiom
sAgllillg. liyvling eller SVlll'Vllillg för ell prOdllkliOll IIV högsl 500 kllbiknleler
per kaleiidenir.

795 IJ nJ IIJ

'äkap5§ 20.40 c Åiliiggllillg ffir framiiillllning eller beiirbe}iiiiig av li'llbasei'ii( bl'unSle, cller ilV
bruiisleprixluktet som ur biiseriitle på skogii- eller jcinlbniksprod»ikler, i foi'm
l)V

Iliillll. ii'llmj(ll. flis, spän eller liklmllde, buSerud PÅ nler iill l l)00 kllbiknleler
fnst måit eller 3 000 kiibikmeier föiit n*t rfrvara per knleiidcrår cllcr pellcts
eller brikener, basei'ad pä mer uii 5 000 kiibiknielei' rhuru pcr kaleimeråi'.
Anmllliiiiig4plikien gllller iiite lillföllig flisniiig.

20.40-l c - i torni av IrUull. iriimjiil. flis. spåii'eiiei' likiiiinde. baxei-iirl pÅ
mer äii l 00 000 kub!kmetet fusi måll per k»lendeylir. 19875 795 iaooo 720

20.40-2 c - l roi'm iiv irllull. itllnijöl. flis. iipåii eller likiiaiiile. biiserad pu
mer Iln io ooo kiibikmeier meii lil}gsl 100 000 ktibikmeier rusi
målk per kalenrJei'År. 15900 795 iszoo 720

20.40-3 c
- I rorm av iiliiiil. irunijiil. nis. spåii ellcr liiiiiaiide. baserud på
mer Ilii l OIX) kiibikmcler mcii li%si 10 000 kribikmeier fiisl
må«t per kulemlerår. 7950 795 7200 720

20.40-4 c
- I royns av tiiliill. trllmjöl. fliii. späii cllei' likimnde. baserml på
niiir Ilii l 50 000 kiibiknieter lösl mk iÅvai'u per kalcndcrÄt. 19875 795 18000 720

20.40-5 c - I foiiii av Irlliill. tr!Imj(il. Iliii. spån ellei' liliiiii;ide. busei'iitl pfl
mcr Ilii 20 000 kubikmcicr meii liögsl 150 000 kubikmeicr fösi
mkt i-Ävarii per kiilenderår. 15900 795 14400 720

20.40.6 c l' I' r(Il'nl' ilV ml;ili:' il'illl1j(il. -flK:-!ipäll elrel'-l;knnll(le: -biiiieriitl pä-
nler illl 3 000 kllbiknleler Illell It(Igsl 21) 000 kllbiknleler liisi
mått i':ivara per kaliindcnli'. 7950 795 7200 720

20.40-7 c :'f'(oi:miivpefteis'eller-briföii;r.'biiseriitlpåniiirllii'5000 '
ktibikmeter i'äviira per kiileiidenlr. 9938 795 9000 720

20.4001 u Anlllggiiiiig fllr frumiilullniiig eller bcurbeiiiiiig av Irllbaserul brlliisle, eller av
brlliiiilcprixltikter som Ilr busei'ade på skogs- eller jordbriiksproinikter, i form
uV jrlliill. ii'unljöl. fiiS, 8pån el!er liknaiide. buseTud pa högSI I txi0 kllbikmeler
F(IS mäii per kalender4r, . .

795 720

21).4002 u Anl{Iggning för frumslllllning eller bearbeföing uv trllbtisei'iii brllnsle, eller av
brunslcprcåik«er som «r biiseriide pä skogs- eller jov«lbruksprodukier, i foim
uV Irlliill. trllmiöl. flis. spån eller liknande. baSerutl På lliigSl 3 txi0 kllbiknleler
föst mått rkira per kalemleråi'.

795 720
l

m u hiiluggiiiiig för framstlll!niiig eller beurbelllillg ilV Irllbiisel'ai brllnSle, ellcr uV
brilllSleprtxlklkler SOnl Ilr bnSeritde På SkOgs- ellei'jordbriiksproiluklei', i rOml
«v pellcts ellei' brikeiier, basernd pä liögii} 5 000 kiibikmeler råvor-a per
kiilendfölr. ,,

795 720

l

8 kap 8 § 20.51-i B Aiilllggiiiiig med eii pmdiikiioii av mer liii 600 kibikmeier per dygii eller mcr
.lii 150 000 kubiknicler per kiilenderår iiV OSB'skivor, Iril(iberskivoi' eller
ipåiiskivor.

67575 i'IJ lI)I JJ

8 kap 7 §
20.'(iO

Cl

Aiiluggiiiiig för tillvetkiiing av ranSr e!ler plywood. ellcr liögsi 600
tiibikmctei' pcy rJyBn elley liögsi 150 0(10 kiibikmetcr per knleiulcr!li' av OSB-
:ktvor,irllfibeyskiyor.spånskJyoreller.u.ndi'ap3'oa»i0«erhvspån,  .

l

zo.m-i c hnr-tellerplywoixl '- - ' -'- - 25838- -'j95- l17 .- l })' l)' l

211.60-2 c
}

{

- mer liii 5iXi kiibikmeicr nll!I1 lil)gsr iSo öl)(i-kiibiföieier pev'  -
:iilendci'ilt ov OSB-sli!vt»r. iillfibetskivor. spåiiskivor ellet
iiidi'n prodiikter av späii. 25838 795 l'l)' l l)' 'i)'
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20.61)-3 c - hl:l9S! 500 kllblkml-ler pel' kitlcndei'äi' IIV OSB'SklV()r.
Truflbcrskivor. spåiiskivor ellcr iiiicli'a prodiikier av sp!lii. 1192 i 79.1) IJ ny nJ

8 kap 8 §

20.70

B

Anlllggiiiiig för lagriiig iiv
I . mer Ill{ 20 000 kiibikmeier }inmier ruSl måu Illldel' bHFk (m' fllb) pfl land
mecl begjuföiiig av vs!!en, eller
2. mer lln 10 000 kiibikmeler jimnier rust måii iiiider biirk (m' riib) i viitien.

Tillsiåimsplikjen gllller inte om verksamlieieii llr iiiimllliiiiigiiplik}ig enligt l(l
«.

zo.vo-i B - I. mei' Ilii 200 öl)O kubiknietei' på Illlul med begjutiiiiig iiv
val!cn, eller
2. mer llii 100 000 kubikmclcti valleii.

23851 ) ;n<oc

20.70-2 B -1. Mcr ilii 8ö 000 kiibikmeter meii liögst 200 0011 kiibikmeiei
pÅ liind mcd begjuiiiiiig av viiiicii, eller
2. Mcr {lii 10 000 kubiknicier men hllgiii 4(l O(X) kiibikmeieri
vh(Icn.

1987ö isooo

20.70-3 B - i. Mer ilii 20 oOo kiibiknieier nlell li(Igiij 8o l)IX) ktibikmeiei'
med begjuiniiig av viiiieii. ellei'
2. Mcr uii 10 000 kiibikme(ei' mcii liögst 40 000 kiibikmelcri
vaiieii.

1590( u=ioo

8 kap %

21).80

c

Aiilllggiiing för liigriiig iiv
1. mer Iln 2 000 kiibikmeter tinvner rust måtl iinder biirk (m' fub). om
lagi'iiigen sker på Innd uian vaiienbegjmniiig.
2. mey Iln 500 kiibikmeter iinviier fiis} m!It( iiiider biirk (ni' fiib). oni lugiingeii
sker pA laiid med vaiteiibegjtitiiiiig och inie ur tilli,(äiidspliktig eiiligl 8 §, ellei'
3. mcr llii 500 kubikmeier timmer fnsi nulff iiiider bai'k (ma fub) i viiiteii. oni

Iiigriiigen iiite llr tillståndspliktig enlig} 8 'å

20.80-] c - Mer lln 10(100 kubikmcier meii li%sl 20 000 kiibikmelei' pfl
liiiid mctl viijteiföagjiilniiig 15900 795 in<oo 720

20.80-2 c - Mer Iln 5ÖO kubikmeter men liögsl 10 000 kii(iik;iieier pii
land med vaiteiibeiiiliiing. 9938 795 gooo 720

20.!I03 c  Mer uii2 000 kribikmeier pil liiim tiiiiii viiiieiföegiriiiiiiig. 6360 795 5760 72Ö '
20.80-4 c - N'ler llii 5Ö00 kiibikmeliir men h%sl 10 l)(kl kubikniejer i

Vllllen. 15900 795 iw<oo 720
20.80-5 c - Mer iiii soo kttbiknieler mell liiigsr 5 00I) kubiknieier i

vaj}eii. 9938 795 gooo 720

20.8001 u äilllggiiing för Ingi'ing äV nier uii 500 kiibikmeici' limmer meii liögsl 2000
kiibiknic(er fasj m!l!k iinder bnrk (ni3 fiib). om liigriiigcii sker på liiiid iiliiii
v i ' il L n b a p ' u ii " i n p 795 720

20.8002 u Aiil{Iggiiiiig mr lagi'iiig nv Ifögsl 500 kiibikmejer (inm'iei' fas! ynå!! iiiider burk
(m fub) i viijjeii. 795 720

8 kap 10 §' 20.90 c Aiilllggniiig fl5r lagring nv iimmer SOnl Inte sker i cller iillr:i viilleiilUkl. om
liigriiigcii liiir p%lli mer lli'i sex veckoi'. beli(Ivii metl aiilediiiiig av siorm eller
otkiiii ocli omfiitiiii'

mer uii 2o 000 kllbiknleler }imniei' fiisi mlii Illmer bilrk (m3 rllb) På llllld nled
beiuliiing uv vu!!en. eller
Q!er illl 10 0(0 kubikQleler limnier fllSl nlåll uiider bllrk Inl3 rllb) i Vullell. 6360 795 5760 720

 211.901)l u

l

l

l

Alllllggllilig för lagr!:ig uv lininier ii0nl illle Sker i ellei' Illlru Vallelllllkl* Onl
:iigriiigeii liar pågåit mei' Iln SeX veckor. belfövs med iiiiletliiiiig uv sioms eller
xkiiii l)Cll omfaklnv

iögsi 20 000 kubilaiieier tinuner rusi niåii uiider bwk (m3 fiib) pA lantl med
iegjutiiing iiv vut-ien. eller
fögsi 10 0(X) kiibikmeföi' timmei' fiisi må(j riiider biirk (m3 fib) i viitteii. 795 720

3kapl'R) 20.91 C.

I

kiilllggiiing för beliiiiidling nv Irll ocli irllprod»ik«er mot blrma+lssvsmp.
lllnlulllillgSpliklen gllllei' illle Om VcTkSum!la{en l!T tillstäiids- eller

iimillliiiiigspliklig enliq( I eller 2 W. 11925 795 IIJ '17 l 'l)l
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g kap 'l ei 21.10-i A Anlllggiiiiig för fram;fölliiiiig i iiidiislriell skalii av pappersmassa av jril.
reiurnber eller undra fibrösa nmieriul.

- Mer Iln 300 000 (on niiissii (iiulfai/sulfi}) med blekning per knlenderår.
- Heigsl 300 000 ton nmssn (sulfn}/siilfi0 med blekniiig per kalenderår.
- Mllli!ia (sulfnl/sulfl}) u}nii b!ekning per kuleixleri'.
- Mer Iln 200 000 joii nmuii (mekunisk/kemimekimisk) per knlenderÄr.
- Hllasi 200 000 ion mussii (niekaiiisk/kemimeknniskl per knleiiderär.

21.10-il A : Mer iln 10 000 kiibffcmeter' meii liögsi 20 IX)O kubikmeier på
Iaiid mcd valtenbegjiilning 109313 ny IIJ ii tiy

21.10-i2 A - Mer uii 500 kiibikffieier mcii li%st 10 0l)0 kubiknicter pä
Iiiiid med vatieiibegJtitiiiiig. 89438 IJ Il)I IJ

21.10-i3 A - Mer än 2 000 kiibikmeter på liiiid u}un vajicitbegJutning. 6956: fl)l B)i 1i)i

21.10-i4 A - Mer llii 5 000 kiibikmeier mcii liögst 10 000 kubikmeler i
viiilen. 75525 (ly Il)I IIJ

21.l0i5 A  Mer uii 500 kitbiknicjei men li(}giii5 (lOIj ku6ikmeter i
vaiieii. 59625 nJ B)i ny

21.1001 u Anluggniiig fl)r friimiilllllning ilV pappersmassu om verksamlieteii intc ilr
iillsiåiidspliki5) eiilig( l!l 795 720

9 kap 2§ 21.30-i A Anlllggiiiiig flli' fr8tilSlllllnillg nV nler un 20 1011 pc'l' tlygn eller nler'iill 7 300
ion per kiilenderår iiv papper, papp eller kiir;ong. 55650 IIJ IJ IIJ

g kap 3 'å 21.40 B Anlllggiiiiig fili' friimsföllniiig i iiidiistriel! skalm'av IfÖgst 20 toii per dygn eller
Ilö)ISl7 300 1011 per kiileiiden!i' uV pllppet: pupp ellei' g,11l0,1,1, 27825 23400

21.4001 u Anlilggning Ilir rramsiiilliiiiig av papper, pnpp el'ler kariong om verkiiimilieieii
iiite ilt tillttäiidsplikiig enligt l eller 2§. 795 720

lOkapj§ 22.10 ' c åuMqe!!rycker! dllr (ryckiiing skei' nicd liealsetförg.  "
Aimillliiiiigsplikien gllller iiitc om vei'ksnmlielen Ilr tillståiids- ellei
iiimiulniiigspliktig enligt 19 kap, 2, 3 eller r! §. 27825 795 23400 720

IOkap2§ 22.20 c Aiilllggniiig med lillverklling ilV meföllklicMl!ri 9938 795 gooo 720

j0kap3§ 22.30 B Aiil!Iggniiig med ii(slllpp uv processavloppiiviiiteii tlÖ;mcr Ilii '50' 000' '
kviidriiimeter foiogiiifiski niuieriul i form iiv film eller pupperskopit»r
friimkiilliiii pei' kitleiiderår. 19875 18000

l0'Wap4§ 22.40 c Ån'lllgg;iiig Illall iiisliipp iiv procesiiavtoppiivuiien ttiir mer lln 50 000
kVadrillnleler fOlögriifiSkl malei'ial i fOl'nl 8V filnl cller puppCrSkOpiO(
fi'iimknllnii per kulenderår. e!ler
med iilslllpp av pmcessiivloppsviijten dur mer llii 5 0(X) kvudriitmeter
fölOg(IlfiSk( malei'iiil i form iiV filnl elleV puppei'skopior fi'itmkalliis pel
kalcnderår, om verksiimlieieii inte Ilr tillståndspliktig eiiliqt 3 :l.

22.41).i c - Ulall uislupp uV pmi:ciisiivloppsvalieii tliir nIer illl 50 0l)O
kvadriiimeier friinikiillus pcr kalcntlerlr. 6360 795 5760 720

22.40-2 c - Med iilslllpp uv pi'ociisiiuvloppsvattcn tlllr mcr liii 15 000
kmlra{nseler meii liögsl 51) l)I]l) kviidi'aimeter frimikiillas per
kaleiiderår. 11925 795 iosoo 720

22.40-3 c - Med iiisföpp uv pvoccssavloppsmieii dili' nier Ilii 5 00I)
kviit!m{me!eT men li%sl 15 001) kviidi'iilmejci' friimkullns per
kuleiidcrfli'. 7950 795 7200 720

22.4001 u /li:I%niiiu tijaii tijslllpp av proceiisiivloppsvatteii dllr nicr un 15 000
kviidi'iilmelei' nfön helflS( 50 (X)O kvadrallneler fologrllfiskl malerilll i förm uV
film eller pnpperskop!or fmnikiillas per kaleiiclerär. 795 720

22.41)02 " 'Ö Aiilllggiiing iiliin utsföpp uv processavloppsvalten dllr mcr Ilii 5 000" '
kvndraimeier meii IföHsi 15 000 kvadruimeier foiogriifiski nmieriiil i form uv
film eller piippcrskopior frnmkalliis per kalendcrår. 795 720

22.41i03 ' u Aiilllggniiig riiiiii utslllpp iiv processiivloppsvaueii dllr Ifögst 5 l)00
kvadi'iiföieter fotografisk} mMcrinl i rorm iiv film eller pupparskopior
rriimkullns per kalenderår. 795 720

22.4004 u Anlllggiiiiig med riislllpp av proccssiivföppsvuticn aiir mer uii I 000
kviidriilmeler nien hllgsi 5 000 kvadratmeier fojogi'afiskt mii(erial i rorm av
film eller pupperskop!or fi'amkiillas per kalcnaerk, om vei'ksnnföeten inte llr
lillsläiidiiolik(fö enlig} 22.30.

795 720
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22.4005 u Anlllggllillg med iiis}iipp av prOccSSflVlOppSViillell dili' litigsi I 000' 
kviitlraimeler fojografiskl ninierial i form nv film eller piipperskopior
franikallas per kaleiidei'år. 7'X 720

iqkaplG 23.05 A AiilllggW'iii;; rör överföriiig av bilumiiills skirfcr iill gns- eller vlRskeform. 9540( ) 99000

ljkap2§ 23.10-i A Anluggiiing fl}r jillverkning a'Qjtoks. ' ' 6360( l lly '  ' 7)i IJ

l'lkap3§ 23.11-i Ä Aiilllggniiig för förgnsning eiler Rli'villskiiing nv kot.  ' 9540C l IJ Il)l II)'

'Iutap4§ 23.12-i A  :';nlllggiiiiig rl5r frnmstllll;iiig nv kol (liårt kol). ' Il925€ l 11)i Il)l Il)'

llkap5§ 23.13 A AnlUggiiiiig föi' lillverkning av gi'mfil som iiile llr lillståntlspliktig eiiligt 17 kap
4*.

l1925C ' IIJ IIJ IJ

l'lkapJ) 23.20 B ;iiiggningföriillverkiiinguv;iodiikierurkol*omvei'ksiitnheienimelli '
iillsiåntlsoliktig enligi 2. 3. 4 eller 5 § eller 17 kiip. 4!1.

39750 68400

ljkap7§ 23.30 A »liiggiiiWgfo;'niffiiieringavmiiieralolja'ellergas. ' 
23.30-1 A - Mer Ilii 500 000 ioii per kulcnderör 224588 203400

23.302 A - H(Igs} 500 000 }on pcy kalcimerör. 139125 izbooo

12 kap 1§' 24.01 AiilllgBniiig föt ntt genom kemisk eller biologisk reaklion i indusiriell sknlu
rillverkn mer lln 20 000 ion eiikla kolvuteii pcr kiileiidcrär. Il)l IJ I%J

12kapl§ 24.01-i A- All'lmggnillg röT nll gellOm kemiffik ellcr biOl0giSk renklion i iiidiistriell skala
tillverka mer än 20 000 lon enk!n kolvlllen per kulenclerflr 103350 nJ Il)I IIJ

12kap2§ 24.02-i B Aiilllggiiing ffir aii geiiom keniisk eller biologisk reaktion i iiidiisiriell skulii
iillvei'kii liögsl 20 000 ion eiikln kolvll(en per kalendcråi 79500 9'l iiiiii ll)I }l)'

'12kap3§ 24.03i A Anlilggiiiiig ffii' ali geiiom kemisk eller biologisk ii:aktion iindustricll skrtlu
iillvcrkii mcr llii 20 000 toii syreiniiehållande orgaiiiiika föreiiiiigar per
knlemlernr 103350 Il)I p)i (1)i

j,? kap 4 G 24.04-i B AiilllgHiiiiig för iill geiiom kemisk eller biologisk reiiklioii i indiisiriell skiila
iillverkii migsi 20 000 ioii syreiiiiieliållaiide otganiskii f(keiiiiigar per
kalenderår

79500 Il)I IJ ll)I

12kap!J 24.05-i A Aiilllggiiiiig nir iill geiiOm kemigk eller biölögiSk l'ellk;iOll i illdlliill'iell Skiilii
iillvetkii mer Iln 20 000 ioii svaveliiiiieliållande orgiiiiiska föi'eiiiiigiir pcr
kaleiidei'åt 103350 rl'l Il)I IIJ

12kap6§ 24.06-i B Anföggii!ng för nii genom keniisk eller biologisk reiiktioii 'i iiidustriell skiilii
iillverku liligsi 20 l)00 ioii sviiveliniieliålliiime orgniiiskii fl)reniiigiir pev
kulcm!erk 79500 IIJ flJ Il)l

12kap7§ 24.O'?-i A Aiiluggiiiiig för ult genom kemisk ellei' biologisk reukiioii i industriell skiilii
iillverka mer lln 20 000 toii kvuveiimebålliiiide organiskii föreniiigai' per
kiileixlerår 103350 II)l ll)I Il)I

12k@pJ 24.08-i B Anlllggiiiiig fllr Illl geiiom kemisk eller biologiiik i'eaktion i iiidustriell skula
iillverku h%s! 20 000 ton kvllveiimeliållaiide orguniska rk}ren!ngar per
kiilender!Ir 79500 l'lly n)' n)l

12 kap 9 @ 24.09-i A Anläggiiing för nii geiiom kemisk eller biologisk renktioii i indtistriell skula
iillverku mer Ilii 20 000 ton fosforiimeliållaiide rirgaiiisku (15yeningar per
knlenderår 103350 l!)I IIJ /l)'

12kapi0§ 24.10-i B Aiilllggniiig för aij genom kemisk eller biologisk renktion' i indusiriell skala
iillvcrkn hllOsi 20 000 toii rosrorinnehållande oryynniskn fi5reningar per
kaleiitlerär 79500 flJ Il)I IJ

j2kaplR3 24.11-i A Anlilggiiiiig'fdr iill gcnom kemisk ellcr biok'ig!sk reiiktioii i iiidiislriell skalii
tillvei'ka nser un 20 000 lon lialogeiienide kolvuteii per kulen«lcrnr 103350 nJ ll)) }i)'

24.12-i B Alllilgglling för ull gellOnl kenliSk ellei' biologisk reiikjion i illdllSlliell Skulu
iillverka li(}1ist 20 000 toii liiilogeiieiade kolvuteii per kuleiitlenir 79500 ll)' Il)' II)l

tzhapl3g 24.13-i A Alllli9gllillg fllr iill gciiom keiiliSk ellei:'bio!ogi+ik reakiioii i illdllSlri;Iliikfllii
iillverku mer Ilii 20 000 ion meföllorgiiiiiskii fl)reniiipat per kiilenderår 103350 IIJ IIJ nJ

'12kapl4§ 24.14-i B Aiilllggniiig Rk ull 'g;no; kffimisk el!cr biologisk rcuktian i iiidiistriell skala
tillvcrku liögs( 20 000 loii melallorgiiniskn föreniiigui pei' knleiidci'är 79500 n)I l})I }I)l

12kapl5§ 24.15-i A Aiilllggniiig föi' +m giinom kemisk ellei' biologisk reaktioii i intlustriell skula
iillveikn mcr lln 20 000 ioii plusicr per kaleiideråi' 87450 Il)I II)I IIJ

j2kapl8§ 24.16-i B Allliiggllllig föl iill genOnl keniiSk ellci' biologisk rcuk{!On i illdllSll'iell Skulll
iillyerka liöiis} 20 000 toii oliis(er per kiileiidei'år

71550 Il)I II)I IIJ

j2kapl7§ 24.17-i ::lJmiii'ii'g-föi' all-geiioiii kemisk'ellei' biOl()giSk reaklion i illdllSlrit!Il skala
iillyerkii mcr un 20 000 ioii swieiiiunimi per kiileiiilei'år

79500 (()i IIJ ll)'
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j2kapl8§. 24.18-i B AlllUggllillg iill' iill ]ellOnl kenliSk eller biOl0giiik I'eilkliOll i ill(IllSll'iell skahi
iillverka li(%isi 20 000 ion syiiieigummi pei' kaleiitlerår 6757 i li)I Il)I nJ

12kapj9§' 24.19-i Ä Anluggiiing för iill Henom kemisk eller b!ologii,k reaklion i indiistriell skala
tillverka mer llii 20 000 ton förgllmiien eller pigment per knlcrulerÄr 7950i ) n)i IIJ Il)I

i2kap20§ 24.20-i B Anlllggiiing fllr'ntl geiiom kenusk eiler biologii,k reiiktioii i indiislriell skala 
iillverka lillqsi 20 000 toii förpllmnen eller pipmeiit per kiileiiilerår 63601 ) l}y n)i ny

j2kap21§ 24.21i A Anluggniiig fllr nlk Benom kemisk elleiW!ologim reiiNtioii i intlusli'iell skiilii
tillverka mer uii 20 000 ton y}nklivii Ilnmeii cller teiisider per kalcnderår 79501 ) lls,i ny IJ

12kap22J 24.22-i B Anläggniiig för a}} genom kemigk eller biologisk reak!ion i indiisrriell skiila
iillverka höpsi 20 000 lon y}nk}iva umnen eller ieiisider per ka!ei»derår 6360( l lly Il)I ny

imkap 23 @ 24.23-i A Aiilllggniiig för nl( genom kemisk eller biologisk i'eakjioii i indusli'iell skiila
iillveika mer Iln 20 000 joii paser per kalcnderåi' 7950( 1117 nJ IJ

12kap24§ 24.24-i B AnlllgBiiing flli' ul( Heiiom ken'Jsk cllcr biologisk reaktion i iitdustricll skula
tillverka Mgs} 20 000 ton paser per kulendei'år 6360( l IIJ IIJ ll')

tabap25O 24.25-i A Aiiluggning föi' ii(i genom kemisk eller biologisk reiikiioii i iiidislriell skala
iillverka mer iiii 20 000 ioii syror per kulendei'år 7950( ' 12)l n)I IIJ

1 2 kap 2ä § 24.26-i B Aiiluggning Ilk nll genOnl kenuSk eller biöl0giSk reakliOll i induslriell Skulu
}illverkii llll)IS 20 000 ton syiior per kiilentlei'!ir 6360C IIJ ny IlJ

12 kap 27 § 24.27-i A Anlllggning för iiil genom ken'iisk ellei' biologisk reiikjion i ilullliill'iell skiila
tillvci'ka mer Iln 20 000 toii biiser ocr kiileiiderår 7950C IXJ (1)i ll)l

12 kap 28 § 24.28-i B Aiilllggniiig för ntt genom keniisk eller bioloj!sk reiikt!oii i iiidustriell skiila
iillverkn Iföqsi 20 000 ioii biiser per kaleiidei*' 6360C IJ IJ IJ

12kap29§ 24.29-i A AiilllBgiiiiiH för iil( Benom kemisk eller biologisk rcukiioii i intlusiriell skula
lillverkii nler lln 20 000 }oii salier per kiileiiderär 7950G Il)l ny ny

I 2 kap 30 'å 24.31)-i B AiilllggninB rl5r iiil ,genom kemisk eller biologisk reiik}ioii i intluslriell sknla
Iillverkii Mps( 20 000 IOll siiller per knleiiaerår 6360€ IJ ll)l IJ

1 2Map 31 9 24.31-i Ä Anlllggiiiiig för nii geiiom kemisk eller biologisk reaktioii i iiidiisiriell skalii
IillVerku nIer Iln 20 000 1011 icke-n'ietaller. melall0xider eller andrii oorgaiiiskii
flkeiiingar (»er kiilendedlr 103350 H)+ IJ IIJ

12kap3ä'§ 24.32-i B AnlllgHiiing fllr al( Benom kemisk eller biologiiik reiiktioii i indiisiriell iikiilii
tillvei'ka li%s( 20 000 }oii icke-me}aller. nietalloxider eller antlrn txirgiiniska
föreiiiiigiir oer kn!en(lernr 71550 IJ ll)' IZ)I

12kap33§ 24.33-i A Aiiluggniiig för ui} genom kemisk eller biologisk reaklion i indusiriell skalii
per kiilcnderflr tillverku mer iln 20 000 joii enklii eller sanminnsiilm
g(kliielmedel basermle på rosfor. kvllve ellei' kalitim 162975 ll)I Il)I Il)I

12kap34§ 24.34-i B Alllllggllillg fllr all gellOnl kemlSk ellei' biologisk reaklion i illdllSll'iell skula
pcr kulenderar tillverkii lillgsi 20 000 1011 enkla eller iiiimmaiisiitta
glklselmetlel biisei'ade på fosror. kvllve eller kulium 71550 tl)I ll)I Il)'

I 2 kap 35 el 24.35-i A Anlii;gniiig för ull gelX)nl kemisk elier biologisk reiikiioii i iiidiisii'iell skala
tillvei'ka mer iii l 000 toii vixtskydtlsmeilel ellei' biocider pcy kuleimerår 162975 Il)I IIJ (ly

j2 kap 36 § 24.36-i B Anlllggniiig flk aii genom keföi+ik cllcr birilogiÄk reiikiioii i intlusiriell skulii
tillverku h(Igst l 000 toii vixiskyddsmedel eller biocicler per kulemlqyår 71550 IJ Il)' Il)l

j2 kap 37 § 24.37 B Aiilllggiimg fik lillvei'kniiig i illdlll!Iriell skiili{ Il'l blOll:klli)ikil oi'gnni)imet' n!r
bekinipiiiiigsiiidiimål 103350 IIJ I%J IJ

12kap38§ 24.38i A Aiilllggning föt all gellOnl kemisk c!ler biologisk rcok«ion i iiidiislriell skala
tillvci'kii mei' iii I 000 toii likeiiierlel. iveii mell;iiipi'odiikter. per kalenderåy 103350 I1)' IIJ Il)I

j2 kap 39 el 24.39-i B .lllggiiing Illr utt genom ken'usk eller biologisk reaklirm i iiitluslriell skitlii
tillverkii Ifö4st I 000 toii likemetlel. iven mcllaiiprodiiktei'. per kulen«levk 71550 Il)l nJ Il)'

12kap4(J 24.40 c /fölllggniiig föi' nti geiiom eimuii( fysikiiliskii procesiiei' lillverkii Illkeniedel
[förmiiceulisk }illverkiiing).
Aiimllliiiiigsplikten guller iiite npo}ek eller sjiiklitis cller om verkiiiimlieien Hr
lillståndsplik}ig eiiligl 19 knp 3 j}.

24.40-l c  Mer iii 100 ioii kiileiiderår. 35775 795 9900ö
24.40-2 c  Mer iii 101011 nlell liögiil ioo 1011 pcr knlendeyår. 27825 795 ' 90000
24.40-3  Mcr iii 500 kg miiii li(Igsi io 1011 pcr kuleiidctåt. 13913 795 goooo
24.40-4 c  Högst 500 kg par kiiliiimevÅr. 7950 795 s«;<oo

12 kap 41 § 24.41 C. Aiilllggniiig rbr behiindliiig uv melliiiiprodrilaer. Aimi!lliiingsplikien guller inte
)nl verksaniltelen ilX iillståiids- eller anmlllningsplilaig enligt Ilåg0n illa l-40

:ller42-4] ':% 19875 795 li)l 117 l))l
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j2 kap 42 % 24.42-i A Aiilllggiiiiig reir iiTt geiiom kennsk eller biologisk reuktion i iiidiis(riell iikala
iillverku nier iii l 000 loii sprunJlmnen per kulerulerår 10335 ) n)- Il)I IIJ

j2 kap 43( 24.43-i B Aiiluggiiiiig nir all gellOnl kemisk eiier bitiiojisk i'eiiklioii iindus(riell sknla
Iillverkii liöps} l 000 ton sprlliigllmneii per kiilenderilr 71551 ) ny Il)l tlJ

12kap440 24.44 c AnliJ,gning fllr a!! genom kemi'iika eller biologisku rciikiioner yrkesnföföigl
iillvei'ku orgiiiiiskn ellei' ooigaiiiskn imnen, i ml'sökS-. piloi- eller
Iaborntoricskala ellcr iiniinn icke industriell skula. 15900l 795 Il)I B)i IJ

iphap45G 24.45 B Anlllggning fik ul} (zenom entlnst fysiknliska proccsscr i indiisiriell' Åkulii
iillverku

1. gas- eller välskefom'iign keniiska pmdiik}ei',
2. Iukemedelsstibsfönser genom eXITnk{iOl! s biologisk} maleriali
3. sprlliigllmnen,
4. pyroieknisku urliklar. eller
5. iinmitinitioii.

Tillsiåiidsplikien gllller iiite
I. }illverkning nV miiXlre llit 100 lOn per knlenderär. om dct i verksiimliejen
iiiie ainallndii ellcr lillverkiis iiågoii kemisk pi'odiikt som
ii) cnligi Fl5rcskM!er som liiir metldeliijii iiv Kemikiilieiiispeklioneii Ilr
kliissificeriitl eller iippfylllcr b'!{er!el'n mr Illl klnSS!riCel'u nled de !'iskrrascr
som iiigk i faroklasscrnn aamycket ginig", a'giftig': 'Trlltiiiidea:
"ciiiiccrrrunikiillmidea'. aaminageii", "reprodiiktioiiiitoxiiik'a cller aamii4(Iriirtiga:
cllci'

b) enligl Europiipiii'liimeiitets OCII !'Me!S filrOlllllillg (ECi) Ilr l 272/2008 IIV Ilell
16 deccmber 2008 om klassificering, mllrkiiing oclt förpuckning av !Imnen
ocli bliiiidiiiiigur, Ilnckiiig ocli iippliuviiiiile iiv dirckliven 671548/EEO ocli
1999/45/riO samt Ilntli'iiig iiv fllrordiiiiig (EO) iir I 907/2006 rippfyller
kl'ilei'iei'nu fik nll klassificeras i fiirokliisiiciiia %kut IOXiCilel kalegori I 'a.
aaiiktit toxiciiei kalegori 2aa, aaakuf ioxiciiet kategori T: aaspecifik
orgunloxicilel eiis}iikii expoiiriiig kalegoi'i laa, "SpeCifik oi'gitnloxicilei
uppi'epna expOll=ng kiiIegoi'i ra, aafrmande på Illlden kufögoi'i I A", aari'iilllllde
på liiitlen kujeBori IB!'. 'afrlltiiiide på Imdeii kategori IC'a. aaciutcerogeitiiei
kiijcgoi'i i h'a, aacnncerogen!iet kiilegori i tia', a'cuncemgeiiiiet kiiiegori zaa,
'amiilagenile( i köiisceller ku!eyr! l Aa: aamutiigeiiitcti köitscellci' kaiegori
Ir. 'amiiiageiiiiet i k6l!SCeller kflleBOri 2aa, aai'eproduklionsloxiciföt kiijegoi'i
IA': 'arcpi'odiikiionsioxicitei kmegOr! IBa: aarepl'OdllkliOllSlOXiCilel kalegori
2 .'a 'arat'tigl f(Ir vallenmi5ön kiilegoi'i iikiit l ,aa aafiiriigt föi' vallelllTli5ön kiitcgoi'i
kioiiisk I ': =ruyligl fllr viiljeimiiJön kiiiegori kroiiisk 2=, aafatligj fiir
Vllllcllnliljöll kalegori kroiiisk 3': aTni'ligi fllr Viillenmil%n kulegOri kl'OlllSk C
cller 'Tiirligl air ozoiiskikle}':
2. iillverkiiing iiv fllyg eller Inck, rim tillverkiiiiig-eii iippgär till lil5gst l l)00 loii
nrr knltnilrrAr

24.45-l

B

-mkS!!n!llelell ilVser gilS cllei' viliskeföi'miga kemiska
produkter a 31800 QT II)l Il)l

24.45-2 B -verksiinilieieii avser lilkcmiidelssiibsliiiiser 63600 Il)' n)l IlJ
24.453 B verksiimlieten uvxcr sprUiiglimiieii 31800 ny li)I Il)I

24.454 B -verksanihejeii avser pyi'olekiiiska arliklar 31800 n)- IIJ IIJ
24.45-5 B -vei'ksanihelcn iivser iimnuiiiilioii 13913 IIJ IlJ IIJ

12kap48§

24.46

c

Anlllggning för all gellOtil endnSl fysikaliSku prOCeSSe!' i induslt'iell Sknlii
lillvcrku iialurlllkenicdel genom exfi'uklion ur biologiskt mnleriiil.
mer Ilii 101011 förg eller lack per knleiidei'år. om vcrksamlicrcn inte Ilr
iillståndspliktig enligt 45 ':
mer Iln 10 ion rengöringiimcdel elför kroppsvårds-. kosmetik- eller
hyHieiipi'odiikier per kulcnderår. rim verksiimlieteii ime iir tillståiidsplikiig
=nligi iis §,
mer Ilii 5(XO (oii giisfomiiga kemiskii produk«er per knlenilerk, «m
iillverkiiiiigen sker genom des}illalion, eller oni verksumheieii Ilr
iillsiåiidsplikiig en%j 19 knp. Aiinföliiingsplikleii gll!ler inie om vcrksnmlieren
Ili' tillmlntlsoliktig eiiliiit 19 kiiii. 3 '4.
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24.46-l

c

 Mer lin 101011 fllrg ellcr lack pcr kiileiitlerår. cller mcr uii 5
000 ion gusformign kemiska proiliikier per kulentlerlr geiiom
destillatioii. ellei' iillverkiiing uv nndra keniiiika prixlukier. 2782:5 79: i IJ ilJ IXJI

24.462 c - Niiiiirlllkeniedel geiioni exlraklion iir bioliigiskl miileriiil. 1987: i 79: ) IIJ IlJ IIJ
24.463

c

- Met lln I O(10 ioii meii liilgsi2 000 lon rengöringiimedel clle
kroppsvårds. kosnieiik- elliir liygieiiprodtikier per kaleiide* 1351! i 79: Il:V IIJ IIJ

24.46-4

c

- Mer ilii 10 loii men li%s! l 000 loii reiigöriiigsmedel eller
kroppsvårds-. kosmeiik- cller liygieiiproiliikier per kalendcr3r. 954() 79: Il)I Il)l Il)l

24.4601 u hiiluggiiiiig Rlr illl gellönl elulaSl fysikiiliskii prOCeSSer i illdllSll'iell skiilu
iillverka li(Ip.st % 0 toii Q4yp eller luck per.ka%endcynr. 795 n)i I%J Il)'

24.46t)2 U Allllle"gll'ilig' fflr'iiii gellOn! eiidiist fysikul!skii plKlCeSFCV i ilXllllill'iöll sknlii
lillverka li%st 10 ton reiigöringsmedel euer kroppsvård+i-. kosnieiik- ellcr
liygicnpiodiikicr pcr kiilendenlr. 795 Il)I B)i 12)l

24.4603 u Anlllggniiig föi' att genom en(IIS rySikuliSka pI'ciceSscr i IlldllSll'iell iikiilii
«Nlverku Ifögst 5 000 joii gnsrorniiBn keniiska pmdiikier pcr ka!enderår, om
Iillverkningen sker genont des}illujion. 795 Il)I Il)I IIJ

12kap47§ 24.47 c Alllllgglllllg flli' illl genont elldilSl fysiknliskii prOCe!ISel', i Br!Il5kS-. pilol- el!er
Inboriuoricsknla eller aiinan icke iiidiisiriell skiilii, yi'kesmllssigt lillverkii
1. iipi'llngilnmeii.
2. pyrotckiiitkii iirtiklar,
3. ammuiiitioii,
4. mer Iln 10 loii fllrg eller liick per kalenderår.
5. mer un 10 toii rengöringsmedel eller ki'oppsvärds-, kosmciik- ellcr
Iiygieiiprodtik}er per kulende*, eller
6. aimrii keniiska protlukjer.

15900 795 Il)I ny Il)'
24.471)l u Aiilllggniiig fllr all Bcnom endiisl fysikuliskii pro-

cessey. i färs6ks-. piloi- elley luboraloi'ieskalii eller
iiiiiiiiii icke iiiduttriell skalii. yrkesmiissigi }illverkii h%si 10 ioii fllrg ellcr liick
pcr kaleiidei'åi'. eller h%iil io 1011 reiig(Iriiigsmedcl ellei' kroppsvörds-.
kosmelik eller liygienprotlrikter per kulenderfxr . 795 py Il)' 117

j3kapl§ 25.10 B Alllilgglllll," filr ull gelllltn Vlllkllillg tillverkii giinimivaroi'. oni plndllkllOllell
biiseras pä mei' llll 2 000 !on ovtilkiid grinmiibliiiidiiiiig pcr kalcmlerår.
Tillslåndspliklcn guller iiiie Orn verksiinilieieii llr lillslöiidspliklig cn!iB! 19
kiip. 3 §.

zs.m-i B

- Mcr ilii 10 000 ioii rmilkiitl gimuiiibliiiiiliiiiiH pcv kiileiidcrår. 59625 s<ooo
25.10-2 B - Mer ilii2 1100 liin men lidgsl 10 0(X) föll riviilkiid

giinimibliiimiiiiig pcr kaleiiderår. 39750 abooo
13kap2J 25.11 c Aiilllggning (Ilr iilt geiiom vtilkiiiiig }illverkii giimmiviii'or. om prodiikjioiien

baseras på mei' Ilii l toii ovulkad gunmubliiimniiig per kulendcrnr.
Aiinföliiiiigsplikteii Jlllcr inle om verksnmhc!cn ur jillsjåiiils- eller
iinmllliiiiipiiplikjig enligj I fl e!!er 19 kiip. 3 eller 4 ':.

25.11-l c  Mer Iln 5(10 1011 mell li%sl 1 0IX) ioii oviilkiitl
gunuiubluimiiiiig per kuleruleår. 29813 795 zvooo 720

25.11-2 c

l

 Mer ilii 100 I0n nlen hiigsi 51)l) 1011 oviilkatl giimmibluiidning
per kalenderår. 19875 795 isooo 720

25.11-3 c

l

 Mei' Iln 50 toii nien li%si 100 toii oviilkad gumniiblaiidiiiiig
ier kaleru}erår. 11925 795 10800 720

25.jl-4 c

l

 Mey uii I toii nieii Ilö!Illl 50 ion oviilkad giimniiblaiidniiig per
«ulcnderår. 7950 795 7200 720

25.110l u Anlllggiiiiig Il!y iitt giiiioni viilkniiig «illvcrkii gimmiiviiror. om prixluktioiicn
l!!S@I'uR p'l Ilö)!Ill l IOIl OViilkO(I pllnlnlibliilldlliliQ per kalelulctnr. 795 720
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'13kap3§ 25.20 B AiilugHiiiiig fllr iili geiiom ylter}i@iii'e polymeris»iion tillvei'kii protlukler iiv
polytirclaii ulflll iinvlmdiiing av toliieiidiisocyiiiiai, om prodiiktioiieii biisei-aii
p!l mer un 2[)O toii plasu'åviii-a per kaleiiderår,
polyureiuii iiled ailVillldlling nV lohleiidiisocyuiiiil* 1lnl pi'odukiioiien buSeras
på nler un 20 IOn pliisiråvara peT kalendenlr, eller iilllliill plaSl. Onl
pi'oiliikiionen baseras på mer llii 20 toii plustråvarii pei' kalendenli'.

r r l
25.20.l B - Pol yurelan Itlilll nll vllnrJmng :»v iolucruBisor: )'Dllm, öm

prixluktioneii biisei'as på mer llii 200 1011 pias«r'vnra pcy
kaleiidenlr. 25831 234«x

25.20-2 B - Polyuremii med aiivllntliiiiig av ioliieixiiisocyana5 on'i
produktioiien buscrus pä mer Ilii 500 ioii plamåvarm pet
kaleiiderår. ellei' iinnaii plas} Onl produklionell blåSeltlS på mel
Ilii 500 loii plaslräviii'ii per kulenaernr. 2981: zvooc

25.20-3 B - Polyureta6'Hieil iiiivuiidiiin'g iiv joliieiidiisocjanai. om
prixliiktioneii baseriis på mcv llii 20 toii meii migsi 500 «on
plasiråvai'a per kaleimci'år. ellei' aniiiiii pliisi om protlukiioiieii
baseriis på mer än 20 mcn li(ig'i} 500 ton plasivåv»ita per
kuleiidc*. 19875 isooo

l:3'ffiffip4§ '-25.-30 C AHlllggiiiiig föl'uil gell0nl yiierligai'e polynleriS!{!€On-{N'lVerka pl'Odlii'ie;'aV---
plaiili cim pill(IllkliOllGn baSeI'aS pd Ilier lln I l(lll phis«l'åvaru per kl!lel!del'nr.
och vcrksiimlieleii inje Ilr iillståndsplikiig ciilipl 3W.

11925 795 iosoo 720

25.31)Ol u Aiilllggiiiiig' rl5r ffitl gcnom yiiei'%are polymerisii}ion tillverku pi'ixl'uk«cr iiv
pliisi. Onl ptodiikjioiieii baserus på II(I+llll l 1011 piasiravnra pei' kalenderör.

795 720

j3j«ap 5 @ 25.40 B Aiilllggiiiiig föi' flamliiniiiiering metl pliis!. 19875 isooo

13kap6§

25.50

c

Anluggiiing dlli' ptodiikjioneii buer{!S På n!er illl l 1011 pliisii'åviii'ii pcl'
kiileiitleii' ocli iiite omfaiinr y!!crliBnre polymeriiiiiiioii, för lillverkniiig av
prodiikjer nv pliisl fl)niioni endast mekaiiisk moiiieriiig eller mekniiisk
beiirbeliiiiiB. eller beluggiiing eller kiilaiidi'eriiig med plust. Aimföliiingsplikteii
gilller iiiie om verksiinföe(en ur tillslåndsplikjig eller niunuliiiiyipliktig eiilig(
19 kiip. 3 eller 4 fl.

25.50.j c - Mer uii 200 loii pliisinlviii'ii per kaleiidcrflr. 15900 795 i*<Öo j>Ö '

25.50.2 c
- yer Iln =o I0ii mr:n heigsi 2o0 1011 piasithwi per hii»cnacrnr. 7950 795 noo 720

25.50-3 c - Mer un I IOn mell liögst 20 Il)Il pliisti'åviirii per kuleimeråi. 6360 795 ' 5760 720 '

25.50-4

c

- Mer {lii 20 ion piaq«r'varu per kaleiiderår rtir belllggniiig
ellei' kalandyering mcd plnsl. 25838 795 23400 720

25.50-5

c

-M'et liln -f 'O Ton men -E Bgmi 'N';i-plmjirlyiii'a per' föieii'a;-"
för beluggniiig ellei' kiilaiidrering med pliiiiL 15900 795 14400 720

25.50-6

c

- uår ilii s 1011 nlell migill iO Il)Il piusir'hvwra per kiileiidiirÅr
för belilggiiing eller kiilaiidteriiig mcd plusi. 9938 795 gooo 720

25.507

c

- Mcr iln 3 loii meii liögsl 5 loii pliisträvarii per kiilcndei-3r lor
belllggning eller kaliindreriiig med plust. 7950 795 7200 720

720
25.5L)-8

c l

- Mer llii i 1011 nlell li(Igst 3 1011 piiisitiiviirii pcr kiileiidcrilr rar
bclilggniiig cller kiiliiiidi'eriiig nied plasi. 6360 795 5760

25.5iiOl U- hiiiiiggniW'g'äiir-p;öoriMiioiienbiiseriiffi-i'migsi I ioiipi:'isirlvfnfi pc*' 
kiilcnderilr ocli iiitc omfaiiar yiier%are polymer:saon. f(ir tillverkniiig av
produkler IIV pliist förtiiom endast mekaiiisk momcriiig cller mckuiiisk
bearbeföinp. ,,  

795 720

25.500i ' 'U-'

l

ÄWlilggllil{g d{li' prOdllmil(;IX:n biiseras-på'liögsl l t:Öiiplasii'i!vui'ii-pei' 
<II!enderår OCII Illle Onlflllllll' }Ilerll,"Iffe pD]'lnlel'lS!IIIOII. föl' belllgglllng ell!J
taliiiidreyiiip iiied plusi 

795 720

14 kaP 1 @ 26.05:! B ytuggiiing fa( lilll'erkning nV 'd!IIS iiiklusive-glusnbei' metl smlillning iiv mer 
Ill 20 ion pet dygq @.%jer mer un 5 (X)O loii pl!r kuleiidcrår. . .

46110 1)I l'IJ l l)'

iz+kap2!} 26-.'l0-i Th'-

l

iggiiiiig (Ilr sn;WlMiiig av mi-n:eriilei'.inklusive irrlv'crkiiiiig yv mine7iiliill. '- '-
ned sm{Iliniiig iiv mer llii 20 toii per dygn ellcr nser Jii5 000 !on per
4iilcndqråi;.
IinlJgninHffiriillverkiiingnv'viiroriivgliis(ibcr. - 

46110 })I l'I)l l })'

26.1001 U
795 7iÖ -
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14kap3§ 26.20 B Aiiluggiiing föi' lillverkning nv glas e!ler glnSVnl'Or SOnl omfitlliu' bllllldllillg iiV
gliisi41viii'oi' (nlllllg). smäl(ning ellei' syl'abehnlldlillg uV glas, Om vci'ksamhelen
iiiiiebllr all mer Iln s ioii giasr'fivuror med (illsiils uv bly eiier
wscnikfkireningnr förbnikns per kaleiidei'år, eller mcr Ilii 501) ioii aiidrii
gluSTåV!IrOr föi'briikiis per knleiidenlr. Tillståiidiiplikteii gilller illle Onl
vcrksiimlielcii Ilr lillslåiidspliktig eiilipt l eller 2 fl.

26.20.] B - Mer {In I O(10 I(Ill glasrnvayoi mctl tillsiits'iiv bly- cllat'
arseiiikföreiiinnur Rlrbrikus pcr kiilciiderör. 35775 324(X

26.20-2 B - Mer 'Jn 5 IOn nlell IlögSl l 000 IOli gluSlåV!lror n1ed lillstils itl
bly- eller avsen!kmrenu»Bnr förbriikas per kalentlcrnr. 19875 ysooc

26.20.3 B - Mer lin 2 0ol) löll aiidi-a giiiör'åVat'oi' (lln såaiiiiii med iillsats
iiv bly eller srscnikf{!venmBar) flli'brukus per kalcimerär. 35775 nwoc

26.204 B - ycy Ilii 500 lon nlell hiigsi2 00ö 1011 untku Biusravaror (iin
s!idanu med }illsais riv bly- eller iirseiiikföi'eiiiiigar) rövbn»kas
pei' kaleiideråi'. 19875 isooo

14kap4§ 26.30 c Aiilllggniiig (Ilr jillverkniiig iiv gl;s eller glasvaror li0nl on'ifullnr blantliiiiig iiv
@"lillil'åVill'llr (miliig). smullning e!leT syrubehundling Ill'l glas. Om vcrkSili'nllclen
illnebllr iill nler Ilii 500 k!IOynn! gl!!ståVwOr nIed lillsillS IIV bl}- eller
urscnikrörennypw förbrukns pei' kiileiidei'år, cller mer Iln 5 ion iindrn
yllusrnvaror förbi'iikns per kiilentlerår. Aiunlllningsplikien gllller inie om
verksiimlieieii llr lillSullidgpllkliQ enliq} 1, 2 ettcr :i '4. 9938 795 9000 720

26.3001 u Anlllggiiiiig mr jillverkiiing iiv glas eller glnsviiror Qom onifiitför bliiiidiiiiig av
glusrnvoror (mllng). snföliiiing ellei' syriibelmndling iiv glus, om verksamheren
iimebUr iiii li%si 500 kilogi'iim glasr&vuror metl tilliiats av bly- eller
iiriienikföreiiingiir Ilirbriikns pei' kuleiidei'år. e!ler Mgst 5 ioii imtlrii
plasråvaror förbittkas pcr kalciiderår. 795 720

14kap5§
26.40

c
AiilllgHiimH rör lillverkning uv gliisnbcr. Anmlllniiigsplikteii gllller iii(e om
verksamhe(eii Ili' lillslåiidspliklig eiilipt I ':. 19875 795 isooo 720

14kap6E3 26.50-i B Anlllggiiing för ait lillVel'ka kel'amaSku prodtikiei' g(!Ill)nl brllnning, sllrskili
iakpaiiiior, iegel, eldfasi sieii. kiikel. sieiigoils eller porsl!n, metl eii protkikiion
av mer lln 75 joii per dygii ellei mer Ilii 18 750 ton per kuleiideråi'. ellcr
tigiiskiipaciiet ph mer lln fyrn kubikmeier ocli nied en satsningsdeiisitct på nier
Ilii 300 kilogriim pei' ktibikmeter. 35775 Il)I IIJ 7)i

14kap7E3 26.51 B Anl:Igmiiiiig rör alf Benom billnniiig lillverka mer Iln 50 loii keramiska
produkjer per ka!enderat. om plnsyr med ii llsiii4 3w niiipmctallcr aiivUims. 35115 32400

26.5101 U Aiilllggiiiiig föi' u}( gcn0m brlliiiiiiig lillverku högQ! 50 lön keriimiska
produkler per knlentleråi'. oni glasyr nle(I lilliiiits uV luiipmeliiller illlVlllldS. 795 720

14 kap 8 § 26.61) c Aiilllggii'iiig fllr lillverkning iiv mer'll:i' Il)O lon keramisku pi'odiikter pei'
kaleiiilerår. Aiimllliiingsplikleii Jlller iiiie om vei'ksttnföeleii iir
tillståntlspliktig enligt 6 eller 7 #. 25838 795 :awoo 720

26.6001 u Anlllggning fl)r fillvei'kiiing av Ifö(»st 100 ioii kei'iiniiska pi'otliikier per
kuleru'lerår. 795 720

14kap9§ 26.70-i A Anlllggiiing för ulj
i roierugn iillvcrku mer Ilii 500 ioii per dygn eller mcr iln 125 000 ioii ceniem
per kiilciiderår, cller
i uniiiin iign !Nlvevku nser uii 50 ion per dygii clle mcr llii 12 500 toii Cemelll
per knleiideräi. 129188 n)I I})l nJ

26.7001 u Aiiluggiiiiig fl)r all
iI'Olel'llgll lillverku liögsi 125 000 ton cement per kaleimei'Ar. ellei'
iiilllliill IlQli lillverkii litlgs( 12 500 l(Ill CemelIl per kiileiidei'år. 795 720

14 kap 10 E3 26.80 B Anlilggning fö( lillQerkiiiiig nV cemellt. Tillsjfliulsplikjen giiilei' ime Om
veik.iiiiinlieien llr iillsiåntlspliktip enliql 9 §. 129188 iivooo

14kapll§ fö.90-i B Anl%giiing illr lillvei'kiiing i tiHn a9 mer uii 50 loll kalk per tlygii eller mer llii
12 500 ioii kiilk pcr kulentlcröv. 29813.n)I lli) Th)'

'14kapl2§ 26.10 c Aiilllggiiiiig för tlllverk;iiiig iiv mer Ilii S ton kiilk. kriiii ellcr kiilkprotniktiir per
kulemlcr'lr Aiimllliiiiigsplikieii gllller iiite ons verksiinföeteii iiy tillstöiidspliktig
:iiligi 9. 10 eller Il §. 19875 795 45000

26.)Ol)Ol u Anlllggiiiiig fllr }illverkniiig uv kiilk. ki'ifö eller kalkprodukjer fl5y en
otodiiklion pä Ifögsi 5 ion per ktilentleräi'. 795 720
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14kapl3'4 26.11 c Aiilllggiiiiig ffir iillverkn'ing nV mer un 500 loii
be}oiiB e!ler Illtlbejong per kalenderår, eller
vnror iiv beiong. föiibeioiig eller cemen} per kaleimerår. 1192.! . 7SX Il)l IlJ ny

26.liOÖl u Anlllggni:ig föi' tillverkniiig av liÖgs( 500 !on
beloiig eller luiföeiong per knlenderår, cller
varor av beioiia. Iäiibeioiig eller cemeiii oei' kuleiiderår.

79: 720

14kapl4§ 26.12 c AnlThgmning fö;iillverkn'!:ig'iiv mer llii 500 loii vai'oi' av gips per kalenderår.
2583B 795 Il)l IJ IIJ

26.12001 u Aiilllggiiiiig (Ili' jillverkniiig iiv litlgs( 500 Ton vnror uv gips per kalenderår. 795 720

14kapl5§ 26.l'jl0-i B AnluHgiiing fli;'ril'lverkiiing iiv iisbesl'eller av nsbes{bnscrudc pFoduk:er.
5565( l riy Il)l IZ)l

14kapl6§ 26.140 B AnlHggniiig för bcliaiidliiig eller omvitnä!!iig uv iisbesl.
Tillslåiidsplikien glillei' illle Onl VerkSamlielcii lli' tillståiidspliktig ellligl 15 »
ellev4 kuo. 16 *.

5565C 50400

14kapl'R) 26.150 c Aiifiillverk eller oljeBn*sverk
SOnl Slllll!i Ilpp illOnl OTul'åde nled deluljpliln elleT onirådesbestllnmielser, ellet
som stlllls iipp iitiiiiför oniråde med delu5plan eller omaldesbestllmmelser i
mer uii 90 kaleiidei'tlagai' iinder eii lolvmåiiadcrsperiod.

zs.iso-i c - liiom onu'åtle med dcialjpluii eller omr&lesbeslllmmelser. 19875 795 isooo 720

26.150-2

c

 UiiinRlr omi'iltle med detaljpliin eller omrAtlcsbestllnunelser i
mcr Ilii 90 kulendevtlugw iiimer eii «olvmånadcrsperiod. 15900 795 intioo 720

26.15001 U Asfnliverk eller o!jegrusverk som silllls iipp »unnför område metl deiu5pliiii
eller onirådesbeiiillmmelser i Ifögsi 90 kalenderduHar iiiidcr cii
iolvmåimderspei'iod.

795 720

14kapl8J 26.160 c Aiilllggiiiiig föi' tillverkniiig av viii'or iiv iisfnlt
9938 795 gooo 720

I4kap'l9§ 26.170-i B Anlllggiiiiig för lillverkniiig i ugn av mer lln 50 lon per dygn eller mer iln !2
500 ion niagnesiiinioxid per kaleiiderär. 27825 IlJ IIJ IIJ

26.1701)l
u

AiilllggniiiH föt iillverkiiiiig i ugn iiv Ifögs: 12 500 I(Ill niiiBiiesiiimoxid per
kalenderär.

795 ny Il)l IIJ

14 kap 20 el 26.180 c Aiilllggitiiien rilr lillvei'kiiiiig av k0iislglortla millel'illlibel'. Al'lnfölni+igsplikte:i'
gllllei' illle riin verksiimlieteii Ili' lillsläiids- ellel unntllmingsplikjig enl+gl n%on
aiiiiiin besilinunelse i deimu föronbiiiig 13515 795 l!J (ly IlJ

15kapJ 27.10-i A Aiililggiiiiig Il!r ull priidiicei'ii lllrii eller slål ( prunur cllcy scktiitdtir
protliiklioii). med eller iitiiii iitnistiiiiig för koiitiiiiierlig glutiiiiig. om
pl'0(IllkliOllell iir nier ull 2,5 IOn per limme ellei' nler Illl 21 91lo I0n pe(
kalciidcråi'.

27.10-rl  Ä
 Om protluktioiieii övcrstiger l 000 l)Ol) toii per kaleiiderår. 159000 ll)I IIJ IJ

27.1042 A - Öm produktioiieii övcrs!i'Bey 101) 1101) ion men tnie l 000
000 toii per kiileiideifli'. 99375 ll)' Il)l nJ

27.10-13 A - Om produkitonen k!vers!iHer 21 901) Illll men in}e 100 0l)O
toii per kaleimerår. 59625 ny ll)} ll)I

27.10-r4 A - Aiilllggiiiiig med iiitluktiiiiisiigiiiir ESR-iutlilggning, rmt
pi'oiliikiioiieii övers}iger 21 900 toii per kaleni]ievår. 49688 ll)I nJ nJ

15kap2J

)7.20

A

Älllllggllillg rl5T ull prodtcei'n J!Ifll eller slål (primur eller sekUitdllr
produklion), eller beltnndln jumbaserade melaller geiiom vnrnmlsn!ng.
Tillsiåiidtplikjen Jlller imc om verksiimlieieii ur tillståiidsplik(ig enligt l ellcr
3§.

27.20] A Mer ilii 50 000 loii men liögsi 120 000 }oii per kaleimenlr 69563 bsooo

27.20-2 141lgst 50 000 }oii pey kiilentlcnlr. 59625 szooo

j5 kap 3 G 27.25-i Aiilllggiiiiig rl5i' ali behundlii jlli'iibiiseriidc meiiillcr genom vnrmvalsranH uv
mei' Iln 20 ioii räsiäl per iinmie e!ler mer Ilii 175 200 ton rästål pey kalcnderår.

27.25-rl -'-;'<-' Varmvalsiiiiig iiv mcr lln 5(X) 000 toii råstål pey Imlcruleråy 119250 n)I Il)I Il)I
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27.2542 A - Varmvalsiiiiig iiv mcr uii 175 200 ton meii li%si 500 000 ioi
råslål per kuleiiderär.

l

79501 ) nsy yl)i Il)l

15kap4§ 27.26-i A Allluge"nillg 'öT illl bcltaiidla lili'nbaterade meiallei' gellOnl liiimmiiriiniidc, Onl
iiliigeiiergiii pcr liiininiare ur mer uii 50 ki{ojoiile ocli deii iinvlliidii
Vill'llleeffeklellill'lllerlln20meguWilll. -- --..- ... ... .--..-..- 79501 ) B)i IlJ IlJ

15kap50 27.'n7:! ' A Aiilllggll ill g 'fö;'n(i 'beli al{d Ill Ju i:ii biisei'ade-metii!'IcÄ genom ai I 'åII b; n m:l '- " " - " " '
skyddsbelllggiiiiigiii' irv smlilt melall n!ed en illllTlllllille" IIV IlleR iill 2 lon nlsiål
per iimme eller mei' un 17 500 toii täsbll per kiileiidenlr.

27.27-rl

A

 AnbriitHiinde av skytldsbelllggiiiiigiir aV Slllllll nietnll med en
iiimaiiiiiig som översiigei' 17 500 ioii tämll pey kiileimei4r ocl
varniförzinkning med l!Il förbrukning av nter lin 10 000 lon
zink 59625 }})l IJ }l)l

27.27-r2

A

- Aiibringmide uv skydtlsbelllggniiigiir iiv ilnillli' metrill mecl en
iimiainiiiH som övcvsager 17 500 Il)Il råstöl per knlentliiali' ocli
viii'mförziiikiiiiig nietl eii förbriikiiiiig iiv mcr Ilii l 0110 km
nieii högst 10 000 toii zink pcr kiileiidcrär. 4968E IIJ H)i fl)I

27.27-R

A

- Åiibi'ingani)e iiv skytlils'be}Ilggiiiiigai' av Snliill mciall nle(l ell
iiimatiiing som övcrsiigcr 17 500 toii alstäl pci' kaleiiderlr ocli
varmföi'ziiilaiing med en förbriikniiig iiv mcr Uii 101) toii meii
liogsi l (X)O ion ziiik per kaleiideråi. 29813 n)l Il)I IJ

27.27-r4

A

- Anbriiigiiiide iiv skytldsbel!Iggiiingiir uv smlllt metiill med en
inmitfölllg SOnl övei'Sligei' 17 500 1011 rå!IÅ per kiileiidei'flr OCI!
viirmförzinkniiig med eii förbiiikiiiiig iiv liögs} IIX) lon ziiik
per kalenderär. 15900 Il)l ll)I Il)l

27.27-i5

A

- Aimiil aiibriiigaiide l skytklsbelllggiiiiigar a? smiiti meiatl
med eii inmatiiiiig som (Ivei'si5;cr
17 500 l(Ill i'åsifll pci' kiileiiderflr ocli Ille(l iilxl!Ipp iiv mer iill
10 0(X) m3 proccss- cllcy sköl3va!len.

59625 ll)I ll)l i}J
27.2746

A

- Aniiiii iiiibriiigiinile iiv skyddiibelilggniiigar av smilll meliill
med cii iimialiiiiig IlOnl (Ivei'siiger
17 5(X) ioii råsiål per kalen«lcrår ocli med iit-slllpp iiv mei' un I
000 m3 meii li%sl 10 000 m3 pmcesii- eller sköljvajieii.

49688 nJ IlJ ny
27.27-i7

A

- Aiiimi iiiibriiigaiidc av skyddsbelilggiiiiiBiir iiv sn'illli nieiall
med en innmiiiing iiom (IversliHer 17 500 lon råslål per
knlenderåi' ocli mecl ii}sllipp av mcr uii 1110 m3 men Mgsl l
000 m3 pr«xess- eller skQivatleii. 29813 ny IIJ IJ

27.27-r8

A

- Aimiu iiiibriiigniide av skyddsbelilggiiiiigiir av smllli meiall
med eii inma(iiing som översliHcr 17 500 loii råslål pcr
kiileiideråi' OCll nleti tiisliipp av högsl 100 nl3 pI'ocesS- cllcr
sköljvuijen. 15900 Il)I IIJ IJ

15kap(J 27.31 A Aiilllggniiig föi' u}i bcliaiidla lllrnbaserade meliillcr gcnOm kallvalsiiiiig av mer
ilii 100 000 ioii stål pei' kulenderår. 39750 36000

15kap7§ 27.32 B Alllilggllillg för Illl belllllldla jlli'iibaserudii meliillei' genom kallvulsiiiiig iiV
Iföpsl 100 000 ton stål per knlendenlr.

27.32-l B ' Mer Ilii 20 000 lön nlell li%sl 100 000 1011 l)er kiileiidei'åi'. 45713 ii*oo
27.32-2 B  li%si 20 000 toii per kaleiiderlr. 29813 27000

15kap8t) 27.40-i B Alllilggllillg mi' aii g,iiiiii'jiii'n ellci' sint. Onl pllxlllkllllll iir nler iill 20 loii pei'
jygii cllcr mer uii 5 000 ion per kalenderår. Il)l JJ l 17J

27.404]

B

:'ver Ilii i0 00I) ioii jUrii cller si81 pl!r kaleixler!li' mr rorm-
iller gjritsuiid iinvllims. 39750 Il)I 'l)l l'I:V

27.40-12
B

 Mer Ilii 5 000 ioii meii h(igsl Il) UIX) tini jUrii eller stäl per
«vlenderår dlli' rorm- ellcr giu!sund iiiivllnils. 35775 l})I 'l)I l4)I

27.40i3
B

Mer Iln 10 000 loii jllrii cl!er släl pei' kiileimeför dlli' infö
'orm- eller gjujsiiiid iinvlliiils. 25838 Il)I Il)I 11)4
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27.40r4

B

- Mer uii 5 000 !on meii h%si Il) OIX) ioii jlli'ii eller siål per
kulendei'åi' «lur ime fonn- eller gjuisuim iiimliids. 1590 ) n)i IIJ IIJ

15kap'Ö§ 27.50 B Aiilllggniiig för aii gjuia jllni. siål. iiliiminiiim. ziiik eller mngiiesitim, on'i
pi'otliiklioneii llr mer uii 500 }oii per kiilenderår.
Tillmlndsplikieii guller inte oni verksiinföeteii Ilr tillsiflndspliktig enligi 8 ellei
14 §.

27.50-l B - I . nlel' Ilii iooo 1011 nlell liligsl 5 001) lOll'lul'll ellcr släl per
kulendet!Ir. eller 2583i l zs<oc

27.50-2 B - 1. mer ilii 5(X) ion men lillgst I Oöl) ton jlii'ii eller iitål per
kgleiiderår. eller

2. mer lln 500 1011 nlell liögsj l 000 1011 {IlllnlilllllnL 2illk elll!r
nmgncsium per kaleiidei'Ar. 1987: 18000

27.50-.1 B - 1. mer Iln l(k)O ioii meii liögiii 5 000 ioii jllrn eller sföl pcr
kalentlcrår. ellcr

2. mer Ilii I 000 loii men li%si 5 000 toii alrmiiniiim. ziiik
eller miignesiuni pcr kalcnderår. 1590( l 14400

27.50-4 B - 1. mer lln 500 joii nieii Ifögsl I IX)Il ioii jllm c!ler siål pey
kiilciiderår. eller

2. mer uii 500 toii meii lillgtt l l)(X) loii iiliiniiiiium. ziiik cller
miigiiesium pcr kalcrulernv. 11925 y osoo

I5'Nap'lJl 27.61) c Anlllggiiing mr ul( gjulii jlli'n. mll. ulumiiiiimi. zink eller rimgneiiiiim, om
prodiiktionen Ilr mer uii 10 lon per kiileiidenlr. Anmllliiiiigsplikieii gllller iiite
.om vei'ksumlicteii..jir..4iQståndspliktig enlint 8. 9 eller 14 §. 6360 795 5760 720

:y.tioÖ'i 'U 'Anlllggniiig för nti gjÖfö jurii. stål. nkimiiiium. ziiik eller magiiesiiim, om
produkiioiien Ik li%st 10 toii pcr kaleiidei'År. 795 720

15kapl1§ 27.70-i A Anlllggniiig för ujl iiv malm. konceiiti'iit eller sekiiiidui'i rlmiiteriiil producera
mer llii 1000 loii icke-jllrnmeliill per kalemleråy. om pi'oduklioiien ske geiiom
meiallurgisku. kemiskii eller elekimly}iska proccsscr. Tillsiäiidsplikien gullei'
inte gjiiieriei'.

27.70-rl A - Av niiilm eller koiicciiiitii protluccra mei' un' 80 000 Il)Il ickc-
jlli'imieiall per kalciitlerår. 119250 IJ IIJ IJ

27.70-i2 A - Av miilm eller koiiceniriil prod«icera mer llii 20 000 liiii nlen
Iiögsi 80 0l)0 1011 icke-jlmn»cta!l pe kiilcnderår. 69563 ll)l n)I ll)I

27.70-r3 A - Av malm e!cr koiicciilriit pmtlucer.i mer Iln 3 0l)U Iriii mcii
Iiögsj 20 000 loii ickc-Jitimieliill per kiileiiderår. 35775 Il)I l!)I IJ

27.70-r4 A - Av malm cllcr koiicciiirrit pmtluccr:i mcv Iln I 000 iriii nicii
liögst 3000 loii icke-jllrimieiall per kalendeynr. 29813 /I)l IIJ tlJ

27.7L)i5 A  AV sekuimilrl råmaicriiil (iikroj m.ni.) pmdiicerii mer ilii 80
000 ion icke-jiiriunciiill per kiilentlcnlr. 99375 I1)I nJ IIJ

27.71)r6 A

- Av sekiiiidllrt råmatcrial (ski'oi m.m.) prodiicei'a mer Ilii 20
000 1011 nlell Il%Sl 80 000 loii ickellli'iimelull pel' kaleimerär. 49688 n)I IJ Il)I

27.70i7 A

- Av sekiiimili'l i'åmiiieriiil (ski'Ol ni.m.) pt«uluccrn mer ilii 3
000 ioii men lillgsl 20 (][X) ton ickejlliiimclall per kaleiiderår. 35775 +ly IIJ IiJ

27.70-i8 A - AV sekuiidlii'l rlmiijci'iiil (skrol nl.m.) proiliicera n!el iill I
000 1011 nlell IlögSl3 000 I0n ickcJli'nmeiiill pei' kaleiidcitli. 29813 Il)I L{J I))'

15kapl2el 27.80-i B Anlllggiiiiig iiir iill iiv nialm. kOnCenlTnl eller Seklllldiirl i'öniiilci'iiil prOd{lCer!! '
lillgsj l 000 joii ickc-jllriinieinll per kiileiiderär, om produklioiicn sker geiiom
nieiiilliirgiskii. kemiskii eller elekimlyiiskii processe.
rills(änilsplikleii pllller in}e qiulerier. 25838 Il)I JJ lIl)I

15kapl3§ 27.11)0-i A

l

I glllleri ellei' nnnnn anlllggiiiiig smuiin cller legei'n icke-Jlrimielallcr. ouviiel(
ym meinllernii Ilr återvinniiigsprodiikier eller injc. ons prodtikiion av bly eller
<iidnikim ur mer un 4 toii per dygn eller mer Ilii I 000 «on per kiileiiderär.

27.100-ij Mer Iln 50 000 jon bly e{ler kudmiiiiii per kulcnderar. 129188 'I)l 1J l'})'
27.11)0-i2

l

Me{ ull Il) 000 I0n nlell högll 50 00l) toll bly ellei' kadniillm
»cr kalcnderär. 95400 JJ t)I l }}y
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27.100-r3 A - Mcr lln l 000 }oii mcii lillgst l l) Il(Il) loii bly cller kadniiimt
per kiileiiderår. 6956. l /I)' ny ll)'

27.11)001 u l gjiileri cller unnaii aiiluggniiig smullii eller legcru icke-Jlntmeialler. oavscit
om meialleriiii Ih' äierviimiiigsprodtikier eller iiiie, oiii prodiiktioii uv bly cller
kiidmirini uy högs( I 000 toii pei' kiileiiderär. 795 720

15kapl40 27.101-i B I gjiiieri e!ler ulWlllll anillggniiig 8nlllllil eller legera !Cke-JNl'llme{uller. oiivsett
Om meliillei'nii ui' ålervinniiigsprodukler ellei' inle. Onl pl'Odllkli0n Ilr mer Illl 2(l
ioii oer dyiin eller mer Ilii 5 000 ton iier kiileiidei'iir.

l

27.101-Ij B - Mer Iln 20 000 lon iiicliiller per kiilcimei'år. 85463 ny ll)I n)'

27.101-r2 B
- Mcr uii 5000 toii meii li%st 20 000 metaller per kaleimerli'. 7552ö ll)l IJ ll)I

15 kap 15'4 27.110 B Än!mggiiiiig för aii snföliu e!cr !egern icke-jllrnmejallei'. oavsett om metullei'nii
Ilr åici'viimingspi'odukier cller iiiie. Tillsiåixlsplikieii gllller iiiie Olll
vcrkiiiin+heien Ur iilliiulndspliktig enligt 13 eller 14 !} e!ler endiist nvscr
giiiierier.

27.111).1 B - Mer illl l 000 lon meiiihögsl 5 l)Ol) IOn iCkejlltlltilefflll ellei'
åicrviiiiiiiigsprodiikier. 35175 32400

27.l]0.2 B

- li%st l 000 ion icke-jllrimietiill eller åierviiiningsprodukter. 25838 z.i<oo

15kapl6§ i'7:i2 B Aiilllggiiiiig ffii' a}l yi'ke'imllssig smiiliii eller Itlffillel-il ickejummciilll Ilr ilntlnll
våvavii ocli geiiom undvu processer un de soni iiiiges ill-15 §§.
Tilliiiåiidsolikien iillller ime gjiiierier.

27.121)-l Ö - Mer lln 80 000 loii pe kalenderår. 119250 iosooo

27.120-2 B - Met IIII 20 000 toii nlell h%st 80 000 lon pet' kalentlerk. 85463 77400

27.120-3 B - Mer än 3 000 loii meii li%sl 20 000 triii per kiileiiderör. 457 13 <i<oo

27.120-4 B - liiigsi 3 000 1011 pei' kaleiidci'år. 25838  ' zynoo

15kapl7§ 27.130 B Anluggiiiiig fav a!! gjtiiu aiidrii niclaller llii jllrn. stäl. ziiik. iiliiminiiiin ocli
miigiiesiiim, om prodiikiionen ur n!er illl 50 1011 per kulenderår.
Tillstäiidsplikien gllller iii}e om verksumlieten ur iills(åndsplikiig eiiligt 13
eller 14 Q.

27.130-l B  Mer illl 20 000 1011 per kulendei'flr. 89438 siooo

27.130-2 B - Mer iiii 10 000 IOn nlell liögsi 20 000 ioii per kiileiidei'år. 49688 45000

27.130-3 B - Mer Ilii3 000 toii nieii mlgst Il) 000 klll per kalcimerÖr. 35775 32400

27.1304 B - Mey ffii l 000 Il)Il meii liögst 3 000 toii pei' kiileiidei'år. 25838 23400

27.]30.5 B - Mer ilii 200 toii nicii li%si I 1100 triii per kiileiitlcrår. 19875 18000

27.130-6 B - Mer llii 50 toii meii liögsi 200 toii pe»' kaleiiderär. 15900 14400

15kapl8§ 27.14 c Aiililggiimg fdi' iili y)ii«n iiiitli'ii meliiller {lii Jli'ii. siål. ziiik. aliuniiiiiini ocli
miignesium, om ptotlttkjioneii Ilr mer llii I ton pcr kolcndevår.
Anmllliiingsplikteii gäller illle önl verksiimhelcti ill' lillSlälldSpliklig eiiligl 13,
14 eller 17 !i

7950 795 ll)I Il)I r)i

27.14001 u Anlllggiiiiig 'tilr iilj gjuta iindra meiiiller lln jiirii. slill. ziiik. aliiniinirim ocli
magiiesiiim. om pi'odiikjioiieii Ilr Ifögst l ioii per kalenderår. 795 720

tÖ'iiap i @ 28.10-i B Anjllggning för kemisk'ellei' elek}ro!yijsk ylbeliundliiig nv melull cller plasi.
om beliiiiidliiilisbiiden liur en siimntiiiihigd volym av mcr Iln 30 kubikmeler.

28.1041 B - Verksiimlieieii Bcv uppliov iill mer llii ll) (100 kubikmctcr
avloppsviiiteii per k»lcn«lcyör. 39750 nJ ll)I p)i

28.10-12 B

- Verksanilieteii gcv uppliov iill mcr {in l 000 kiibikmetcr nieii
högiil io ooo kubikmelei iivloppiiviiiieii per kalcixlerår. 25838 I!)l py IXJ

28.10-13 -B-'- VcrksaÖiliffiieii ger 'ripphov iill mey uii T'-O(i'kubikföei;r' föeii '
Iiögsi l (XIO kubikmeter uvksppsvuuan per kiilciideråi'. 15900 .IIJ }l)l IIJ

28.11)-4 B - Vei'kiiunföejeii 2er iippliov till liiigsi I l)(l kubikmeter
uvloppsviiiicii pCl knlClnlCrår. 15900 IQ4 (1)i IIJ
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'16kap2§ 28.20 B Alllllggllillg för kenThSk eller elekirolyiisk }Ibeh0lldling aV melall eller plast,
om beliandlingsbiiden har en sanmianlagd volym av mcr un I kubikme}er mei
llögSl 30 kiibikmeier. ocli vei'ksamlielen ger uppbov lill nIer iln 10 kllblkmelel
iivloppiivaiien per kiilenderår. Tillstflndsp}ikten gllller iii}e beliiiiig med
betpasta

28.20l B - Vörksiimlieieii Bcr IIPPIOV 1:11 mei' lln l l) ooo kubikntctcr
uvloppsvu!!en pcr kiileiiilcräi'. 39751 ) 3600(;

28.20-2 B

- Vcrksanilieien ger iippliiiv iill mer llii l 000 kubikmetei' men
liög+ii 10 000 kiibikmeier iivloppsvaiieii pel' kulendei'flr. 25831 23400

28.203 B - Vcrktiinilielcii Ber iipphov iill mer llii l Ol) ku&iföieter nten
Ii(igsj 1000 kiibiknicier avloppsviitteii pcr kalciider3r. 1590( l 14400

28.20-4 B : VerksiimNajen ger iippliov iill mcr Im i'fi kubiknieier men
Ii(Igs} 100 kiibiknielcr avloppsviiueii pcr kiilciiilcitir. 1590( i<,ioo

18kap:J 28.25 c Anluggiiiiig för keniisk cl!er elekirolylisk ytbeliuntlliiig »v mctall eller plast.
Aiinillliiiiigsplikfen gllller inle be}iiing nied beipiiiita ellcr om verksumlicten Ilr
iillsuiiidspukiig enliJ i e»er 2 H.

2F,.25-] c -om vei'ksamlieteii gcr IIPPIII)V 1:11 mer iln l kiibikiiictcr
iivloppsvallen pcr kuleiiderår. 795C 795 IIJ nJ IJ

28.25-2 c om veiksiinföeieii ger iippliov iill li(Igst l kubikmeier
avloppsviuicii per kaleiidei'lr. 477C 795 IJ IIJ IIJ

16kap4§ 28.30 B Aiil!Iggiimg l'tir b;liiggiimg med nieliill ph unnlll tilit Ilii genom keniisk eiicr
elekirolyiisk yibcliiiiidling, om vciksamlieten gei' upphov till mer uii 10
kubikmcier iivloppsvaiien per kaleiicletår. eller
vätti'Umline' IIV Ilniiun meiull ilii illulllillillnl cllei' iitill. om verksanilielen gei'
uppliov iill mer lln
10 kubikn'ielei' avloppsvu!{cn per kalen«lerilr. Tillståndspliklen gllller inle
bel!Iqiiiiiiiq med nteiall som sker med vukuunmteiod.

28.30-] B - Mer Iln 10 000 kiibikmelcr avloppiivulten pei' kiilcndet(Ir. 39750 sbooo

28.30-2 B - Mei' iln i oiio kiibiknieier nlell iiiigsi iO O(X) kiibikmelcr
avloppsva«(en per knlcndcrår. 25838 23400

28.303 B - Mer llii 1011 kribikmelcr men liögsj l UOO kubikmeler
avloppsva««6n per kulcmlerår. 19875 isooo

28.304 B - Mci' !In 10 kiibikmeter nieii liögsl 100 kiibikmejcr
nvloppsvaljcn pcr kuleiidei'är. 15900 i*<oo

16kap5§ 28.40 c Anlllggiiing för iiniiiiii belllggiiiiig med melall Ilii Benom kemisk el'lcr
elekirolyiisk yibehandliiig. om verksunföeteii ger tippliov till mer Ifö I
kllbibleler nVlOppSVa!!eII per kiilellde*. Aiimiilniiigsplikieii gllller ime
belllHHniiig med meiall som sker med vtikuummejod ellcr ons verksamlte(en Ilr
Iillsi!liidi,plikiig cnligi 4!l- 7950 795 7200 720

28.4001

u

An jll )l gl: l' ng fö " b e Il' !U n I' ;I g nled föe I 11 II p A Il n Il u I !i' IllI ul ! ' ge 110 n ! k e nll' S k e Il e+'
elek}rolyliiik ytbeliandling, om verksiuiiliejeii ger tippliov lill liögsj l
kubikmeter iivloppsvniien per kiileiiderår. ellei' våttriinilii'ig av iiiiiiiiii metall llii
iilumiiiiiim ellei iiiål. om verkqanilielen ger »ippliov till liögst 10 kiibikmeter
iivltippsvnncn per kaleiiderår. 795 720

16kap6§ 28.50 B Aiilllggiiiiig fl5r jermisk ylbeliundliiig i form iiv viirmdoppiiiiig cller iermisk
sptutiiiiig nied eii metiillförbnikiiiiig uv mcr Ilii 2 ton per knlcmlerär.
Tilliiiåiidsplik}cii gllller iii(e om verksamlieteii Ur tillslåiidsplikiig eiiligt 15
kap. 3 jj.

»s.so-i B ' Mefölllllrbntkntng ttv mer uit 101)Oll lon pci' kalcimerlr ulan
uppsumliiig ocli filter. 39750 :ibooo

28.5o-:i B Meföllfl)rbriikniiig IIV mcr Iln l OIXI 1011 nten högSj 10 000
oii per kiileiideiår iilaii iippsiimliiig ricli nller. 25838 2?400

28.50-3 B - 'Mcfiillffii'jii:iilii;i;ij 'å;'niör'l!;iiOO loll miiii migtt I Ol)O ioii 
yer Icalendcynr iiliiii iippsiimliiig ocli filicr. 15900 14400

28.50-4 B Meinll}ui'briikn'iiig av n'er l'}'l 2 I{;n n!Ql! I{{}gSl IOO I0j{ peR
<uleiitleråi' uiaii tippsamliiig ocli filter. 9938 gooo

;ul.50.5 B  Mefölmirbrukniiig itv mer un 10 0110 loll per kalcntleyrir metf'
tppsamliiig och filler. 25838 23400
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28.50-6 B - Melalmlrbrukiiing iiv mci' ilii I 001) um n'ien Ifögsi IO 000
joii per kaleiiderår nied +ippsamliiig ocli filter. 1590( ) 1440(

28.50-7 B - Meföllföl'bl'llkllfög'iiV n!er Ilii Il)0 1011 nlell liögst l 000 1011
pcr kiilcntlerår Illl:(l uppsamliitg och filtcr. 993E sioot.

2.'l.50-8 B - Meiiillflirbrukiiiiig uV Illel' ifö 2 t0n Illell hiigsl l IX) lon per
kaleiidetåi' nied iippsiiiiiliiig ocli filtet. 795C l 720C

jBkap7§ 28.71 c Blllslrii mer illl 500 kVadl'iilnleler 7fö. Allnllllllingiipliklell gllllei' illle Onl
veiksiinilieteii llr nnmulniiiiisplikjig eiili+it !0 !i.

6360l 795 5760 720

28.7101 u Blllstrii liöHst 500 kvudratmetei' yta. 795 720

zs<oo

18kap8§ 28.80 B Aiiluggiiiiig f(k all nled kemiskii elleV lel'llliStca mc{Oder yrketiullssigt Ta bort
Iuck eller f'Jrg från mer liii 50 ioii melullgods per kiileiidcnli' Tillshlndspliklen
gllller ime Olll verksamlieleii Ili' iillsiåndspliktig enlig} 19 kap. 2 ellci' 3 §.

25838

'16kap9§ 28.91) c Äiilllggiiing för iil} med keniiska el!ci:teföiisku mc{oder yrkeiimlliisiHt'ta borr
IiiCk eller fllrg Anmlllningspliklen gllllei' inle om Vel'kSunlllelell ur
IillSlälldSDlikli! enliUl 8 W eller 19 kiip. 2 eller 3 4.

15900 795 14400 720

16kapl(J 28.95 c Anläggiiingfö; ' " 
vauenbasernd avfeiiiiing som Ber iipphov iill mcr un 10 kiibikmeter
iivloppsvaiien pcr kalendenlr, öm verksamlieieii inle ilr ell fordontilvllll eller
lillsländspliklig enligl 19 kup. 2. 3. 4 eller 6 §.
beiiiiiig med mei' Iln 50 kilognim beipiistii per kulenderår, om verksiunlieten
Ber iippliov till iivloppsviiueii.
blllsiriiig iiv mer llii 500 kvadriitmeter yiii per knleiiderår.
våiiriimliiig iiv mcr lln I }oii mciiiller per kaleiiderår ellcr lillrdniiig uv nter ilnI loii gotlii pcr kalenclerflr.iermisk yibeliiiiidling med en metullfl}rbrukiiing av mcr Ilii 50 kilogriim meii

liögsi 2 ion per kulerulernr. eller
melallbelllggiiing nle(l vakutimmejotl nled ell metiillförbrtikiiiiig uv nIer iin 500
kilnurnm nei' kiilendeiilr.

28.95-I c - Aiilllggiiiiui för protliikjioii som iimfuiias iiv mer Ilii iv!l
piinkier ovan. 11130 795 IIJ Il)' }l)I

28.95-2 c - Aiilllggiiiiig rör pnxluk{iin» H(llll omffiföts av Mgtj {vn
piiiikler ovaii. 7950 795 Il)l B)i 17)I

28.9501 u Aiilllggniiig: som onifiillas nv nåBoii e{Ie någru iiQ rorjlllide punkler. fili'
vuiienbniierad ii%ettiiing S0m ger iippliov till liögst l(] kiibikmeter
iivloppsviil(en per kulenderår, Oiil verksiinföelen iitie llr fömOllSlVilll Cl!er
iillsh!idsplikiig enligl ilgon aV beski'iviiingarim i 39. 10-39.50.
beiniiig med li%sl 50 kilogram beipasbi per kiilenderär, om verksitnföeten gci'
iippliov till uvloppsviiiien.
blllsiriiig iiv lillgsj 500 kvmka«meier yta per kalcimcr!Ir.
våii.rimiling IIV liögsi l ion meiiiller pet kaleiidei'år eller hllnliting IIV li%st I
Ioii gotls per kaleimeråt.
iei'misk yibeliiiiiilliiig med en metiillfili'briikiiing iiv Ifögst 50 kilogt-itm per
kaleiitlerlt, eller
meliillbelllggiiiiig nled viikuiminielod, rini nleföllRirbl'llkllillgell Itppdr lill
liiiiiiit 51111 kiloiiriim oer kiilenderöi.

795 Il)I IJ Il)I

17kapl§ 31.lli' A Anlilg,'n'niiig'ffii" uii'iillvei'ku'bitllc;iel cllcr itckttmttlulot'er )ilTm itineltåller
kiitlmiiim. bly eller kvicksilver. 119250 iosooo

17kap2§ 31.20 B Anlllggniiig r6r alj iiliverkn bnuerie cllcr uckiii'iirilffitorer som inie innelulller
kiidniiimi, bly eller kv!cksilver. 55650 sosoo

t 7 kap 3 !i 31.30 c Anlllggniiig för iiif {illverka eller rcparea Ijuskullor som innebållcr
kvicksilver. 9938 795 gooo 720

j7 kap 4 @ 31.40-i A Aiilllggiiiiig föi' ali jillverkn grafileleklroder genom brllnning ellcr
iii'iifiliscring.

139125 IXJ IlJ Il)l

17kap!J 31.50 A Ihnlliggning fl)r iiii iillverku kol- ellei' grnriie{ekirodct. Tilliitåmlsplikicn gllller
ime om vcrkaamheien ili' }illståndspliklig enligt 4 %. 139125 126000

17kap6§ 31.60 c Aiiluggning fflr iiii iillverka elekirisk tråd cller elekirisk kiibel. 15900 795 vtzoo 720

18kapJ 34.10 c Anlllggiiing flir lillverkiiing av fler nii 100 fordonsmoiorer per kalcnderår. 15900 795 u*oo 720
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34.1001 u Alil!Iggllillg (öi' lillVerknillg iiV li%sl ioo fOr(I0nSmlXOrel' per kiilenderåi:. 795 ) 720

1 8 kap 2 G 34.20 c Provblliik för mower. Iiirbiner eller rcuk!oi'cr. 795C) 795l no« 720

j8kap3§ 34.30 B AnlllgHiiiiig'för iillverkiiing ocli siinuniiiislltiiiiiig per kiileiitlenlr iiv fler lln 25
000 moloi'fordoii IIlI!(l en totiilvik} per foydon soiii iippgår iill h%st 3,5 ioii,
ellei' fler llii 1000 motorfordoii med en iotiilvikt per foi'don som uppgår }ill
mer Ilii 3,5 joii.

34.30.l B - Flcr llii 200 000 moförfordoii metl cn ioiiilviki pcr fonlon
som iippgår iill högsi 3.5 ioii. 13912: 12600(,

34.30-2 B - Pler lln' l(X) 000 motorrordoii mcn liögs} 201) 000
moiorfordon med eii ioiiilviki per fcnlon som iippgäi' iill
Ii%s} 3.5 lon. 9937: goooc

g-r.go-g B
- Flcr iiii 51) Ol)0 moiorfordoii nien lilig+it 100 000 niiiiorfoi'tloii
nled till IOliilVikl per faVdOll SOnl Ilppgal' lill Il(}giil 3.5 Illll. 7950( 72000

34.30-4 B
- F!ey un 25 000 molorfoi'tloii men liögsj 50 000 molorfomon
nled ell IOlulVikl per fllidOll SOnl rippgår lill Ifögiil 3.5 TOII. 3975( abooo

34.30-5 B - Fler uii 20 000 mci!orrortlon nted cn lolalvikj per foån» som
iippgår iill mcr iiii 3.5 ioii. 99375 yoooo

34.306 B - Flei' ilii 5 000 mojorfömoii nieii h(Igst 20 0(X) mo{orfardon
meil eii ioialviki per rordon som uppBk till mei' Ilii 3.5 toii. 59625 54000

34.307 B - Fley lln l OOO mo«t»rf«'inlon mei'i li%st 5 l)00 moioi"roi'doii 
metl eii ioialviki per forilon som uppgår till mer «ii 3.5 ioii. 29813 27000

1 ä ka5 4 § 34.40 c Aiifflggniiig för iillverkiiiiig och summiiiisll}liiiiig per kalenderåv iiv fler uii 101)
moiorfomon med en ioialviki per fordon som iippgår till li%st 3,5 ton, ellei'
flei' llll 10 n!OIOl'rOVdOn med en IOliilVikl per f0mOll SOnl Ilppgår iill nler {In 3,5
iOii. Anmlllningsplikjen gliller iiile oni verksumltclen ur jills}åndsplikjig eiiligt
34.

25838 795 23400 720

34.400i u Aiilllggiiing för lillverkiiiiig ocli sanimiinsuuiiing per kulciiderår av
I. IltigSl 100 niojorfordon nled ell totalvikt per fOrdOll SOm uppgår lill högsj
3,5 ioii, eller

2. Iiögst 10 moiorfordoii med en ioliilvikt per for-don SOI iippgår till mei' Ilii
15 toii.

795 720

181iap5§
34.50

c
Aiifflggiiiiig för lillveikning aV jiirnvugiiriiriismiiig. lillverkning av flygpliin,
cller vaparation iiv flyppfön. 25838 795 23400 720

I 8 kap 7 § 34.71) B Aiililggiiiiig dili' dal rörekClmmer malikillell melullbeat'belning ix:li dlll' IOlill
iimkvolym n!ir skllrvurskoy. processoljor ocli liydrmiloljor i
melallbeiirbeliiingsmiiskinernu ur s{k!rre uii 20 kribikmclcr. Onl verksiimlieteii
illle ffr iillsrliidspliktig enlig( 3 ellei' t+H. Med IOlill lullkVlll}nl uvseS skill
V(Il}nlell i ell fllSl Cel'Rriill SySlcnl fl!r vlllskoi' som VOlynlell i löxtt bcltålliirc
SOnl Ilr kOppliide nnlingen lill metiillbcarbetiiiiigsmiiskin eller lill ({ppiiudc
beliålliire som imvunds fili' påfylliiiiig iiv metiillbciirbeliiingsmiiskiii.

34.70-]

B

 TOIII liiiikvolym rar skilrviitskor. pyoccssr ocii
liydruiiloljoi' i melallbciirbcfömgiiniiiskinerniiilr sU3rye un 75
kubikmcier. 59625 s<ooo

gs.';ro-: B - Toial ianvvolym röi' skiitvlljiikor. processo5i'iy iicti
liydraiiloljor i mcliillbiiarbeliiingsniiiskiiici'niillr stiirrc Iln 20
kubikii'ic}er mcn li(Igsi 75 kiibikmeler. 49688 wsooo

18kap8§ 34.80 c Aiilllggiiiiig dllr del föl'ek0nlmer nmiikinell melallbeiirbeföiiig (x'll tllit' tiital
timkvolym för iikllrvillskor. piucessolJor ocli liydraufö5or i
meiiillbciirbeinmgsmiiskiiiei'iia ur 8!alTe ull l kllbiknleler, ()nl vl!rksumlielen
iiiie Ilr lilltiåiids- cller iiiimlllniiigsplikiig ciiligt l . 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 9 cller 10!:.
IVle(I loliil iaiikvolym !{VSeS del saninill liOnlI 7 § Illldl'il Sl7Ckel.

34.80-j 6  Tojal laiikvolym r+irsi;iicvar'qii;oiT'ptocesso!4or OCI
lydrm!Iuror i mciiillbeiirbeiiiiiigsmiiskiiici'iiii Ilr B{k!I'rC Iln 10
<iibilaiieter meii Ifögst 20 kubikmeier. 15900 795 14400 720
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34.81)-2 c - Totiit lallkvol}nl fö( SkilrVillSkOi. pi'ocessoljoi' OCI1
ll}dl'{IlllOllOr i melallbeatbeliiingsmiiskmci'na iil' siiii're illl 5
kiibikmeier meii liögti Il) kiibikmetcr. 1192: . 795 iosot. 720

34.80-3 c - Toföl laiikvolym röi'skllyvll!skor. processoi3Ör ocli
liYdraulolJot' I meiullbciii'beiiiiiigsmiiskmci'iiii Ilr sjöt're illl l
ktibikmeier meii ii%si 5 kiibiknieier. 318( l 795 720C 720

34.81)Ol U AnlllHiiing äur dei förekonunei' miiskiiiell metiillbeai'betning ocli dur toial
taiikvolyni flli' skllrviltskor. piocessoljor ocli hydruuloljoi' i
meiiillbcurbeiiiiiigsmaskiiieriiii llr Ifögst l kribikmeter. Mcd loiii} lankvolym
iivses det sun'um som i7 § niidi-a styckei.

795 720

1 8 kap 9' 4' :is.io A Byggankle iiV ell plaiiform'som llr iivsedd Illl aiiviiiiilaii vid IllVillllilfQ ilV I$
eller gus iiiom hiiviiområdeii. om verksanilieten iiite pi'övas eiiligt Il knp.
niiliöbnlken.

139125 }26000

35.100) u Plnilfoi'ni nir verkstud pa vallnel iillr FTåg!! Ilr om j?)rlllggiiing nui'a kusjeii föi'
monleriiig. iiiriislniiig. ombyggimd. repiii'ajioii, uiidcrliäu eller likiiaixle
å}gllrd. 795 720

18kapl0§ 35.20 c Skeppsvnrv.
795C 79.: 7200 720

19kap2§ 39.11)-i B Aiililggning fiir iill upprc!eu, u7Ckn, beSll'}kii, iiVfellil,
viilleiiskydrlsimpregnera* limmii, måln. reng(Ii'a, inlpreglleru ellei' pa iiniiai Sll(I
ylbeliaiidla muteriiil, föremäl eller protluklei', om förbnikningen av orgnniska
lösiiiiigsmedel ilr mer
illll50 kilopi'am pcr linune ellei' n!er llll 200 1011 pcr kaleiidei'åi'. 75525 nJ Il)l l})l

AiiliJ;giiing dlk del pcr kylcnaerk ffirbrukas
mer uii 5 ioii liiilogeneratle orgiiiiiskii lösiiiiigsmedel.
nlel' {ill loliill 25 IOn OlJllllillkll lösnmgsntcdcl.
mcy !lii 50 ion oi'giiiiiiika Illsniiigsmetlcl i tillvci'kiiiiig av rarmacetitiskii
prodiiklei, ellcr
niei' ull 100 I0n orgiiniska fösiiiiigsmetlel I lillVel'klllllg ilV luCk. Ii'yckfllrg, Illll
ellcr iintliii bclu(p1n!np,sprepma«.
Vitl iillllmpiiiiigcn av förs}a iiiyckel skii iiite sädiiiiii oi'gaiiiska Illsningsmedel
medrilkims iiom omrmiiis av förordiiiiigeii (2(X)7:846) om rhuircradc
vilxiliiiiigiiser OCI ozoiinedbi'yiiiiide Ilmllell cllci' itv fl}reski'ifter SOnl Itar
meddelais med si(kl av den fcronh»!nyn.
Tillsiåiidiiplikieii gllllei' iiile om verksanföeleii Ilr iillsiäiiclsplikiig enligl 2 §.
Tillsiåiidsplikjcii eiiligi fk'irs{n srycke{ 2 gllllei' inlc sjiikliiis.

n B

39.l5.i B  2. mer llii loliili 200 joii oryynnisku liisniiigsmetlel 59625 n)/ Il)l IIJ
39.15-2

B

:l . mer Ilii 5 }oii liulogeiicratle orgiiiiisku lösiiingsmcdel.
- 2. mer uii iOiiili so iOll nlell li(igsl 200 loii or-giiniska
Iösniiigsmedcl 50085 IXJ IJ ll)'

39.15-3

B

- 2. mer ull totall 25 1011 nlell li(Igsl 51) I0n oi'gunisku
Iösniiigsmedel 46110 n)' (1)i /i)I

39.15-4

B

- 3. nier Ilii 200 loii orgimiska Il}tiiiiigimerlcl i tillvei'kiiiiig av
farmaceiijiska produk}ci' 59625 ny IIJ Il)'

39.T5-5

B

- 3. mer Ilii 50 1011 nieii liögsl 200 ioii orgiiiiiskii lötiiingsniedcl
i lillverkiiiiig av fiirmiicciitiskii pmdiiklei' 50085 IJ rlJ IIJ

39.15-6

B

- 4. mer Iln 200 toii orgaiiiskii li}iiiifögsmedel i tillvcrkiiiiig iiv
liick. !ryckfJ. lim eller iintli-vi belllggniiigspi'epiii'ut. 59625 , II)' Il)' IIJ

39.I5-7 B ' 4 nier llii i'oo IOn mell Mgiil 21)O I0n Ol'glllliSkil lösniiigsmedt 50085 .nJ I'lJ nJ
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19kap4§ 39.30 c Aiililggii iiig r.lur orguniskii lösniiigsmedel 'fllrbnikiis per kiileiiderår med l . niei
llll l iiin i yii'eiigöi'inH* Onl lösninUsmedlel iniieliåller Il!Ig(lll kemiSk pTIXlukl,

ellligl fl)i'eskriftei' SOnl liar meddeliiis av Kemikalieiiispcklionen w
kliissificei'iils med riskfi'aiieriia "missilliiks kiiniia ge cm»cela (R40). kitn ge
ciiiicer'a (R45), "kiin ge Ih'filiga genetiskii skudoraa (R46). "kiiii ge caiicer vid
iiiaiidiiiiig" (R49)* kun ge iietlsiiii foriplaiiiiiiiigs(Ilrm%aa' (R60) eller "kaii ge
foslerskiidol'(R61),eller

eiiligl Eiiropiipiirlameiiföls ocli rådets fötordniiig (ECi) iir 1272/2008 av dcn
16 december 2008 om kliiiiqificeriiig. mllrkiiiiiH ricli filrpackniiig uv ilmneii
ticli blaiidiiingiir. Iliidriiig och iippMvande uv din:kiivcn 67/548/EEO ocli
1999/45/ECi siimi Iliidring iiv förordnu»g (EG) iir l907/2006 uppfyllei'
b!ler!e!'nu nir iill WnssiriCem i rnroklasscriiii "C!{I!Ce(oBeI!:!e! kalegoi'i IAa'.
"cuiiceroHeiiitei kmeyiri I B': "caiicerogeiiitet kurcOori 2a: "nuungenitet i
kiiiisceller ka}egori lAa: "nuiliigenilel i könscellei' kalegori IBa',
"repiiotliikiioiisioxiciiei kaicgori I A". eller "reproduktioiisioxicitet kaiegori
IBa',

mer uii 2 IOii i aiinaii ylreiigöring.

mcr iln 500 kilOgi'lim i f(}T{IOllglllCkerillg, ellcr nlel' illl I kil0gram i kemlvlllj.AllnlillnillgSpliklen gllllei' inle Onl verkiiiimlielen ilr lillSlån(ISpliklig ellligl 2r-Ilir«8

9938 795 gooo 720

19kap5§ 39.35 c :4ifögg:iiiig dllr organiska'!(Isniiigsmedel förbrukas per kiileiiderår nscd mer 
iiii 500 kilogram i lackei'iiig av vllgfoi'don (ill följd iiv repnration. underliäll
eller dekoraiion som sker utaiifllr tillverkningiiiinlllggiiiiigar.
Aiimllliiiiigsplikien gllller iii}e Om verksamlielen ur iillsiåiiilsplik}ig eiiligt 2
eller 3 !:.

6360 795 17)l IJ IlJ

19kap6§

39.51)

c

hnliigg;ing dlli' del per kiilenderår förbi'ukiis nlel' ull l I0n liiilogenei'ade
orgiiiiiiika lösniiigsmedel. eller mer uii ioiali5 ioii orBiiniskii lösningsmedel.
AnmlllninHsplikieii gilller inie om verksiimheieii ili' Iillsiåndi+- ellei'
iiiunllliiiiigsplikiia enligi 2, 3 ellir 4 W.

39.50-j c - i . Mer liii t ioii lialogciierade orgimisfö lirsningsmedel
förbriikiis per kaleiiilci'år. 18285 795 isooo 720

.19.50-2 c : '2.Mcr ilii ioiali l O'ioii men liögst totult 25 ion orgiiiiiska
R)siiiiiHsmedel förbriikiis pei' kalentler5r. 18285 795 isooo 720

39.50-3 c - 2. Mer un Iriliill 5 loii mcii liögst tiitiili Il) mii iirganixkii
Iösiiingsmedel I))i'briikas per kalcntlerlr. 11130 795 10800 720

39.5001 u Alllllgglllllg dUr del per kiilellderår Rlrbriikiis Il%Sl l IOIl halogenetoile
orlianiska lösningsmcdel 795 720

39.5002 u Aiiluggiiiiig dllr dej per knlendcrår Il}rbrrikiis me lin 2.5 ion meii li%st 5 1011
orquniskii lösniiigsmedel. 795 720

39.5003 u Aii Illggiiiiig dllr del pcr knlemlernr förbi'iiki;ffi' mcr
iln 500 kl! nIen Il(i)IS 2-5 IOn orpiuiisku Rlsninpsmedel. 795 720

720
39.5004 u Aiilllggning dUi' det pei' kaleixlerär förbrukiis li%si 500 kg ritgiiiiiska

Iösiiingsiiiedel. 795
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20 kap 1 G 39.60 B AnlJgiiiiig flir lagring ellei' iiimuii Imnicring av
1. giiiiföi'nugii ellei' fl}Illn(le pell'0kenliSku pi'ixlukler. OllOl'.
peiroleumprotluktei' eller brlliiiibiini guset', Onl tinlllggitiiigen Imi' kapaciiei rdi'
liigriiig iiv nlel' Iln 50 000 ioii Vl(l ell ocli sammii tillflllle ellci' lutiilerillg ilV nIe.
Ilii 500 000 loii per kuleiider!Ir.
2. Illmnl kemiska pl'0dllkler, Onl liigi'ingeii eller liiinleriiigeii onifiiflar mci' uii :
000 loii vid et} ocli siimmii Tillflllle ellei' mci' llii 50 000 fön per kalerulernr oclt
pi'odiikterim
ii) enligi röreski'irier som liar meddeliits iiv Kemikalieiiispektioiieii liiir
klwssificerars med de riskrrasey +iom iiigär i furokliisseriia aamycket giriig=*
'aylirr!g'a, a'frlltandea'. =ciincerfriimkiil-Iiiiiilea: -miitiigen".
a'reprotliikiioiistoxisk eller "milj(Murl5)", ellcr
b) eiiligl Europnpiirliimcmejs ocli rUeli+ fbror«lning (ECi) nv l272/2008 av tlei
{6 dcccmber 2008 om klnssificerfög. mllrkniiig och rörpackning av Ilmnen
och blaiidniiigar, Ilndring ocli uppltuvuntle av direktiven 67/548/EEO ocli
1999/45/ECi saml llndriiig av föi'omiiiiig (EG) iii' l 907/2006 uppfyller
kriicrienu föi' uii klassi(iceras i finoklusiieriia a'iikut ioxiciiei kiiiegori I =,
'aiikiit toxicitet kiiiegori :': 'aiikiit ioxiciiet katcgori 3=. '!ipecink
Ol'gillllOXiCilel ciislaka eXpOllel'illg killegOl'i l, a'SpeCil'tk ol'giillloXiCilel
uppi'cpad expoiieriiig k!{!egOri r: Tiilliiiide ml' Illmell ku!egOrl lAa', aafi'lllandt
mi llll(lell ka!eQori IB': "friiliill(le rör Illl(lell kaltagOVi IC=. aaciiiicei'ogenitet
kulegori IA .'a aaCmlCel'klgelll{el kille,'Ol'l IB ,aa aaCilllCel'0s"ellllel kittegort T',
a'iiiutiigenijei i könsceller kiitegori I /V: 'aimRagenijet i kk!nsceller ka!egori
I Ba', a'niiiiiigeiiiiei I köllSCeller ku!egari 2", repi'oduklioiisloxicilel kiilegori
IA". aareprodiikiioiisioxiciiet kategori IB". a'repro-diiklioiis}oxicitej kategori
2a'. =finligi fl)r vut-teiiiiiiljöii
kiilegori iikiil l ." TiirligT för vu((eiimillön kolegori kroiusk I ,aa "r'mligl ri'ir
viilleiimi5öii kiifögori kroiiisk 2 .'a aTnrligl för valleniniljön kategori kroiiisk 3",
aTui'ligl f(Ir viiiienniitjon ku{egOr! bOlliSk 4" ellcr aafiirligl för IlZlillSkiklel, eller
3. umll'a kenliSka piOdukler Iln &Onl iiVSeS i l OCII 2, Onl (lel i imföggiiiiigen
Iiigriis mcr liii 200 000 lon vid ci« och sanmia tillflllle.

39.60-]

B

- Aiilllggniiig fdr fögrmH eller iiiiiiiiii liaiileriiig ciiligl piiiikl l
om imlllggiiingeii Imr kiipiicilei för lagrmg av mer lln 500 000
toii vid ett ocli iiamma iillflllle eller liimleriiig flV mer llii 5 000000 toii per kaleiideråi'. enligl piiiik( 2 om det i nnluggniiigenlagras nici' llii 50 000 loii virl elt l)Cll siimmil lillföllc eller

liumcras mer llii 500 000 loii pcr kalcnNcrur. cller
eiiligl piiiikl 3 om deiiiiiiliiggniiigen liigriis mer llii 2 000 000
fön vid ell OCII siimniu iillfölle.

59625 s<ooo

39.60.2

B

- Anluggiiiiig (?}r lagi'iiig eller aiiiian lianieriiig eiiligi piiiikt l
om iiiilllggiiiiigeii liur kiipucitet (Ck liigriiig uv iiier Uii 250 000
Ioii meii liögsj 500 0l)O loii vid ell ocli sunmm lillflllle eller
lianleriiig uV nIer illl 2 500 000 klll nlell litigsi 5 001) öOl) Ilnl
pei' kalenderör.eiiligl piiiiki 2 om detiiiiilllggnmgeii lagriis mcr Iln 25 000 ioiimeii lillgsi 50 000 ioii vid ett ocli siimniii iillflllle eller liaiitei'as

mei' iln 250 l)00 ioii iiicii liögsi 501) Ol)l) uiii per kiileiiderlr.
ellet

eiiligt piiiiki 3 om de« i aiilllgBiiiiigeii liigraii mer uii l (XIO l)00
loii meii li%st 2 000 000 toii vid en ocli siminiii tillflllle.

39750
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39.60-3

B

- Aiililggniiig Fby liiying eller iiiiiiiiii humering eitligl puitkt l
Onl antl51,"ningeii Ilill' kilpitcilel rk!l' lilgl'ina" ilV rI!er Ilii 51) 000
toii mcn liögsl 250 Il[]ll li:n vid ett ocli iiiinmiii tillfiillc cllcr
Iiaiileriiig av mer lln 500 000 ioii meii liögti 2 500 000 toii pcr
kiileimerlr.

eiiligt puiikj 2 0nl deliilllluggllillgell IflgatS nler illl 5 001) 1011
meii li(igSl 25 000 ioii vid eii l)Cll siimmii iillllle cllcr liiiiiicriis
mei' iin 51) 000 loii men li{Igsl 250 l)00 l(Ill per kiilendcråi',
eller

enligi piiiikj 3 oni «le{ iiiiililggiiiiigeii liigriis ntci' lin 21X) 1101)
föll mell Ifögsl l l)00 0l)0 toii V:(I ett ocli iiiinvna tillflllle. 19875 18000

20 kap 2 G

39.71)

c

AiilllHgniiig rl5r liigriiig iiv
I. BasfornsiHu eller flytuiide pe}i'okemiskii prixliiktcr. o5or.
petroleiimpi'odiikter cller brlliiiibiii'a gt»scr, om ilet i imlllgHiiiiigcii liigriiii nier
Ilii 5 000 toii vid ett OCI samma jillfölle.

2. iindrii kemiska produkler Ilii som uvses i I, oni iiiiluggiiingeii iivser
verksnmliet för energi-prodiik(ioii ellei' kenJsk iiiiliistri ocli liiir kapacitei för
Iugriiig av mer un I toii vid e}( och siimmii iillfllllc ocli
ii) iiågoii produkl enlig} föreskrifier som liiii' meddeliits nv
Kemikiilieinspektioiieii liiir klassificeruts med de riskfi'user som ingåi' i
fai'oklassema "mycket girlid: "giflig', "frlllniidea: 'acuiiceifi'nmkallundea:
a'nlulllgell': 'l'eprO(IllkliOllSlOXiSk" ellei' a'milllM'iirliga: eller
b) n%on produk( enligj förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriieriernii fl)r
iitt kliisiificeriis i Åkliissemn "iikiii ioxiciiet kuiegori I a', a'iikut ioxicitei
kiilegoti 2'a. 'aakiii ioxiciiei kiitegori :l': "iipecifik orgiiiitoxiciiei ensiiikii
expiiiieriiig kuiegori Ia', a'specifik orgiimoxiciiei upprcpiul expoiieriiig
kufögori I a', aarrlljaiule för Illldell kiiiegoi'i l A=, aTriltiiime föi hllllen kiiiegoi'i
IBa'. aafi'lllaiitle för liiideii kafögori IC", =cuiicemgeiiitet kn«eH«'iri I A':
l'ul!Cel'Clge{Iile! krl!eplOrl IB ,a' "cancerogeiiile} kllle,"Ol'i2 ,'a "inlttnglniiet l

kk!nscc!Iei' kiileBoii l A. a'miilaHeiiiicl i köiisceller kategori l Ba: a'imitageiiiiet
i köiisceller kiilcgori :), aareprodukiioiisioxicilel ka!cyir! I A=.
'ai'eprodukiioiiiitoxicitet kutegori IB".
aareprodukiioiistoxiciiet kiiiegoi'i 2': "fiiiligt rar viitteiimi5öii kategori iiktit la:
rur%! flll' vlltlenmillön kalegori kroiiisk l .'a aTlll'li91 flli' vlll(enntilllln kalegori

kl'OlliSk 2a: aafiii'ligi mi' Vullellnliljön ka{egOTi +a'OlliSk T'. "(iii'ligi Il!r
viiiienmi5öii kaiegori kronisk 4aa eller aarw%i fili' iiiioiiskikiei. cller
3. illml'll kcnliSkll p(O(Illkler lln SOnl uvseS i I ocli 2, Olll del i iiiitllggniiigeii
Illlll'll( +llPl' Illl 411 Illlll Irm virl Ml nrli snmm:i lillfiillp

11925 795 iosoo 720
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39.7001 u Anluggiiiiig för liiHring nv
1. pHwforn ellcr flyinnde peii'okeniiskii pro<lukier. o5or.
pe}roleiimpmdtikter eller brllnnbiirii guser. om det i iiiilliggiiiiigen liigrus liögs
5 000 loii vid ell OCII SElmnlu lillflllle.

2. nm}ra keniiskn prodiik(er lln som nvses i 1. om uiilllggniiigeii avscr
verksiiniliej k eiiergipmduktion eller keinisk iimumi'i «»ch liar knpuciiei för
lagring av h%st l toii vid ett och suninm iillfölle ocli
a) n%oii prodiikt enligt farcskr!f«cr som liar meddelats av
Kemikalieiiispeklioneii har klilSSifiCeriilS nled de riskfi'usei' SOnl illgåR i
fiii'okliisiiernii aamyckei gifiig': "g!f%", aafril(ai'idea: "caii-cerri'iimkallaiidea:
aamuiiigen': "reprodtiktions-joxisk" cller aam!Ifinrl!g", elley
b) någOll pl'Odllkl enligl mronlning (Ea) nr 272/2008 lippfyllci' krilei'iei'iiii fö
iiii klil)l!iifiCerUS l rai'okliissei'iiii "iikii( IOXiCtlel killeglll'i l .aa aauklll IOXiCilel
kiiicgori 2=, aaiiktit ioxiciiei kiitegoi'i T: 'aspecifik orgiiiiioxicitei ensiakii
expoiieriiig kiiiegori l 'a, aaspeciflk orgamoxiciiei »ipprcpatl expoiieriiig
kiilegori l ,'a 'Tl'lllllllde föl' Illl(len kalcgo+'i I A .aa a'fTlllunde för IllRlen kulegoi'i
IB': aTrillnllde för Illldeli kiitegoi'i ica: aacuiicerogeiii-let kalegoi'i I Aaa,
a'cancei'ogeiiilef kiijegori l B". "ciiiicemgeiiijej kiilegori 2", "mulagenilel i
kllnscellerka{cgori IA':
aamrttageniiet i könsceller k[llegOVi IB ,aa 'amiiiii-geniici i kliiisceller k!!!egO(! a'
a'reproiliikiions-toxicitet kniegori lAa: "repi'od+ikiioiisioxiciiei kalcgori IB!:
aarepmdiiktionstoxiciiet kiitegori 2", 'Tiirligi flli' viil}enmiljöii kiiiegori iikui l a:
"farligl för Viillennliljöll kalegori krl)niSk l al Tiirligi föi' valleiimiljöii kulegori
kroiiisk 2=. "farligt för val-(eiiniilJ)n kniegori ki'oiiisk :l': 'Tiirligt rör vni-
ienniiijiin kiifögoi'i ki'oiiisk 4% ellei' aafiirligt föi' ozonskiklel', ellei'
3. i»mlra keniisku prodiiklcv iiii soni avscs i l ocli 2. om dc} i aiilUggnmgen
liigriiii li%sj 50 000 lon vid ell ocli snmmn jillflllle.

795 720
20 kap 3 9 39.80 B Anlllggllillg för liigring nv mer ull 50 ml50ner norniiilkiibikmcier niilurgiis per

kiilentlenlr. Tillsiåntlsplik(eii gllller iiile iim Verkiillnlllelell lli' lilliilålldSpliklig
enligi I {).. 15900 14400

:ig.sooi u Aiilllggniiig rör lagiing iiv högSl 50 milloner iiormalktibikmeicr nlltlll'giiS pcl'
kulendei'år. 795 720

20 kap 4 § 39.90 c Anlliggiiiiig fl5r liigring iiv mer Ilii5 000 loii kol. lorv eller brlliisleflis eller
Illllllll ir!Ibr!Insle per kajendeyår. 6360 795 5760 720

39.9001 u Anlllggiimg roy liigi'iiig'av liogsi 5 000 ioii kol. iorv cller briliisleflis eller Illllllll
ii'ilbrimsle per kalcnderk. 795 720

21 kap 2 § 40.m B Anlgggiiiiig som genom nniierob biologisk beliiiiidliiig iiv siiillgödsel. ygrkhlor
ellcr iiimiii biologiskt nmteriiil prcåccrar mer iln 3 000 megiiwaiiininiar
biiigas pcr kalen«lerni'.
Tillsiåntlsplikieii gllllcr !Iven Om siiiiigiitiseiii llr iivfiill ocii Ilviin Onl de(
miitcriiil som inte !Ir s(iillgödiicl består iiv liögst 500 loii icke-fiirligl avFall per
knlciiderk.

Tilliiiåiidsplikien gllller inle Onl verksiiiiilieien lli' lillslAlldSpliklig enligl 29
kiip. 65 '4. 31800 Il)I +lJ 17)l

ztkap3'J 41).02 c Anl{Iggniiig som geiiom iiniierob bioloHisk beliundliiig uv iiiiillJklsel. gr(klor
cllcr iiimui biologiskt matei'ial prixlticeriir bioHaii. AiimllliiiiiBsplikteii gilller
uven om slallgö(Il!eln ili' avliill OCI uVell Onl del nlu{erlul S(Inl illle llr
tliillgödsel beS!år nV IlögSl 500 It)tl icke-Fai'lig} uvfull per kiileiiilei'ilr.
Anniuliiiiigsplikjeii gullel' inle OIIl vei'k'ian'föelen ur iilliiiåiidsplikiig enligl 2 !}.

13515 795 'l)I IJ l'l)l
21 kap 4 @ 40.05-i B. Aiilllggniiig för förgiisiiiiig eller förvlitskiiing uv anili'a brllni+leii Iln kol dllr

iiilllggiiingeii liiir eii kapacitet iiit 15verrl5ra 20 megnwnu iillllli'il bi'lliisleeffeki
iller mer. 55650 })I IJ ll)l

21 kap 5 @ 40.15 Bi

l

'Uttllggning föl' illl iippgrudei'ii ellei' föi' ull pa llnlllll Sllll illl gcnoln uiiiienib
iiologisk beliiindling lillverka mer llii l 500 megawiiilimmiir gas eller
iutskerormiJ bruiisle peT kalelli3erar. Tillståndsplikten 1)Illler iiile om
IerkSl'lml!elerl Ilr lillslån(Isplikli)l el!!pl 4 ji eller 12 knp. l elle.r 2. ':, ii . . ii . 35775 1)I .1)I '17
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21 kap 81 40.20 c Anlllggiiing för ii}l tippgi'aderii eller för iill på iiniial iillll liii ynom aimerob
biologisk beliiiiidling iillverkii Ilög81 I 500 nleguwatOmnlul' gus cller
vil«skcrormB brunsle per ka{cnderår.

15901:) 79. 5 14400 ,720

21kap8i 40.41)-i A AiilllBgniiig för förbruiiiiiiig med eii iotul iiistiilleriid iillförd effeki av mer ilii
300 meguwatt.

40.40-il A - TOllll in!Jallel'ud lillTöi'd effekl iiv IlleT ul{ 300 meginViltt. 914:! i IIJ IlJ IIJ

40.40-!2 A  Oiimirbiii. 3657()iyy ' /IJ IlJ

21 kap 9 % 40.50-i B »iluggiiing j?lr ftirbruimiiig met! eiiiot(ilinstnllerud iillfor«l cr'fQki av miiisi 50
megawiittme.nlfögsl300muti,  , ,

«o.soii

B

- Tiiial ins«al!ermf iillflim errck.r'av mer ilii I 06'6»eguwa!! nicii
li%st 301) megiiwiitt. 59625l l}J IlJ IJ

40.50-12

B

- TOl!Il iiislallerad iillförd e+fekt flV nIeT illl l(X) mee"aWitti nlell
h%Sl 300 nfö,"ilWilll. 3657C ) 11)i Il)' IJ

2'l kap j0 % 40.51 B Alttllggtiitig föl' f(li'brllnnitig nle(I ell 101111 iitsiullerad lillflk(I effekl uV mer Iln
20 megawait men niiiidre Iln 50 megawaii.

3180C) S2400

kaplJ 40.61) c Aiilllggning föT förbrllniiing nied eii lo}al insliillcriid iillförcl erfekl av
nlel' Illl 500 kilowall mCn hligSl 20 nlegllWull, om nllllill bl'llllSle illlVlllXIS iill
ciibait fossil eldningsoljii eller biogen eller fossil brlinslegiis. eller
n!er Illl 10 nicgaWajl Illell liögs} 20 meguWall, Onl illgel illlllill bl'illl!le illWillldi
llii rossil cldn!ngsoljn eller biogeii ellcr fossil bi'lliislegiis. Anmllliiingsplikjeii
g!Iller iiite om vcrksiimlieten !ir iiiunllliiiiigspliktig eiiligt 12 !i eller avscr en
stiitioiiilr förbrilnniiigsmotor iivsedd endiisi SOm reserviiggregat vid iiliivbroii.

40.60-1

c

- Toiiil iiistiilleriid lillriii'tl ettchi av mcv iiii s mcgiiwiiii meii
Il%Sl 20 megaWarl 0nl anna( bl'illlSle IlllVulldS llll eiibiitt fossil
eldniitgsolja eller biogen eller fiass:l brllniilegas. 9938 795 gooo 720

40.60.2

c

- Tofölinm;lleriid lillrörd effekt iiv mey-un 5(X)kifowaii'möii
IlögSl 5 megiiwilit. om illllml btiliiiile illlViill(IS iill elibllil fOSSil
eklniiigsolja eller biogeii eller fossil brllnslegiis. 6360 795 57m 720

zio.soa

c

- Totiil iiistullei'ad iillföi'd cttcki av iiier llii 10 megawa«t nieii
li(Igst 20 nlegiiwiitt. Onl illgel illlllill btlliisle nii fossil
eldniiigso5a eller biogeii eller fiissil brllnslegiis. 9938 795 yooo 720

40.6fö)l U AIII!Iggll!-Ilg k föl'bl'ulln!I!g nml eii-loliil IllSlllllelnd lillföl'(i ?ffekl iiV - ' -
Ngsl 500 kilowall. Om aniinl bföiisle uiivuntls Ilii eiibarl fossil eldn!n('so5a
eller biogen ellcr rossil brlliislegiiii. eller
h%Sl 10 megiiWtiil Onl ingel Illlnul brunsle illlVlilldS llll rOSSll eldnings(Il3a
eller bioqeii eller hssil brllnslepiis. . . . 795 720

21kapl:J 40.70 c Oiisttirbiimiilgggniiig med cii toiiil iniiiallei'nd (illmrd effekl uV li%iii 20
niepawull.

3180 795 2S400 720

21 liap '13'J 40.90 B Verksiiniliet nied

två eller nera vindkruflverk som stär tillsunmiiiiis (griippiita}ion). om var} ocli
ett uv v'ndkraftverken !iiklusivc iurorblad ffi' lik5grc Iln 150 merer.
l!II VilldkTilfll'erk SOnl inkliisivc rotorbliid Ili' Itögre ilii 150 nIeleI' OCII siåi'
lillsilnimuns rned ell Så(lan griippsiiiiion SOnl IlVSeS i I . cller
eii vinaviirrverh som inkmsivc mioiblnd llr iiiigre Ilii 151) meier (ICII mli'
lill:lilnllllllllli med ell Illlllill sädunt v+itdki'arivei'k. Onl vcrksiimlieteii pÅböijiis
!fll!l'ullVerk:lilmllelell-n3e(I.del.llll4jil..Vinq!!V!Ikql.pO.bQl:iij4QS. iiiiiil 23850 ziboo

21 kap 14 § 40.95 B Verksumliet med

I . sjii cllei' fler vindkrafiverk som siår iillsiininmiis (griippsföjioii). l)nl vavi och
!II Ill' VilldkJn({'leTkel! inkliisive i'otoi'bliid ill' Itögi'e illl 120 nleför. ell
r!iulkrafrverk soni 'nkliisi ve mrorblird ir h%rc iii 120 merer ocli srir
illsantmaiis med ell !ii(Illll grrippsiiiiioii SOIII aVSeS i I. eller
ill ellei' flei' Vilulkr!lf!Verk som Vilil l)Cll ell illklllSiVe I'OlOiblud !ll liögre ill 120
neler ocli 8!LIT lillsiin'inmns nlel'l !Ifl n!nllgll !{lll'hl! sötliina viiidkrarivei'k iiii
ntppslajioneii siimmaiiliigl be8{b {IV minsl sjii VllldkriiflVerk. Onl

tei'ksiimltelen pflbl51]!IS efier deI nll verksanföelen ellcr vei'ksiimliciei'nii med
le undra viiidkriifjverkeii (>Äbl5r)ades.
rilliitåiidsplikjen Hllller ime om verksiimlieien ur tillsiäiidiiplikiig eiiligl 13 §. 19875
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'21kapl5§ 40.100 c Verksnmliei med

1. eu vindkriiflverk SOm iiikliisivc rotorbliid llr Ifögre Ilii 50 meter,
2. Ivä e!Icr fler vindkrafiverk soni siär iillsummiiiit (Bruppsiiiiioii), el!er
3. cll viiulkriifiverk som siår iillsammaiis med eit iiiiiiai vindki'afivcrk. om

vei'ksanilicicii pnbbr)uS er!er det all verkstinföelen Ilie(l del Olldrii
iiiiidkrurivei'kei påb(Irjiideii. AimiUlningsplikieii gllller inte (lm verksantlielen
ill lillSlöll(IgDliklia enlial 13 eller 14 !'.

1590( l 795 i<tioo 720

40.1001)I u ';e;kH:::T'il(al nle(l'ell' ;indki'iifiverk SO;'ll inklllSi;e I'Ol(IRblu(l iil' Illgi'c in 50
melcri

795 720

21kapl6§ 40.1111 c Vllrmepump eller kyliinföggiiiiiB fl)r iiltng ellei' iillförsel uv vlkmeenergi frän
mnrki vnlleiioniräde, griindviilleii eller iivloppsviilleii för en Illlilgell e{ler
tillförd efrekt uv mer lln 10 megawiitt.
Annföliiiniisplikföii guller iii}e Illliig eller I+llförsel genom vallenlUkl.

13515 795 iw<oo 720

21kapl7§ 40.120 c AiillJ,gniiig för lagriiig av vllfnie i mark. viitteiio;irWc eller i gnmdvatieii (ör
ell lillflirtl enet'gimlln)'(I IIV mel' illl 3 000 mepiiwiiiiinmiiii'. 636C 795 svbo 720

720
40.12(I0'i u Aiiluggniiig föi: lagriiig aV VurnIe i nlfk, Viillell0nll'åtlc ellei' i gl'llll(IVilllell rär

eii jillfllrd energinföiigil av högs( 3 000 megawaiiinunnr. 795

41.9001 u Vii}Ieiiverk med kemsieg för'nler ill 25 000 perSOner, eller Ilföll kemsleg fl)r
mer iii 50 000 personer. 795 720

41.9002 u Vii(jeii';erkniedkemslegförmerin5000personernteith%;t'2500l)' 
perscincr, ellei' iitiiii kenisieg för mer iii 5 l)00 personcr mcn litigst 50 000
personer.

795 720

41.9003 u Viiuenverk fö( liöHst 5 0(Xl pcrscmer. 795 720

23 kaj'i § 50.10 c Anluggiiing k Ivlllföingmv 
ncr iii 5 000 personb!lar per kulenderår.
fler in 100 I% eller flygpliin pcr kiileiiderår.
fler Bn 500 (ågviigiiar eller lok per kalenderår.
ellei' flci' uii 1000 undi'n inoTordiivnii foi'doii per kaleiiiler{Ir.

so.io.i

c

- Tviillniiig av Iley ilii 15 0lkl petsoiibiliii' pey kaleiiileråt.
fler lin l 000 Låg cllcr flygplaii per kuleiitlcrår.
fler llii 5 000 jågviigiiiii' cllcr lok per kaleiidenli'. ellei' flci' ilii 3
000 iiiitlru nioiordrivna foi'doii pey kiileimerilr. 19875 795 isooo 720

so.io-:i

c

- Tvllliiifög {IV l!er Ilii 5 000 persoiföilitr pcr kulenrJlev'u'.
ner Ilii 100 tåg ellci' nygplaii per kiileiider!Ir.
flcv !lii 500 hlgvagiiiir eller lok pcr kiilindcrår. cllcy flcr Uii I
000 unilru motomriviia («»nloii pcr kiilcntlcrli'. 15900 795 in=ioo 720

51).11)Ol

u

Allllie'gllin," rCk IVlllllllllg 'I1flel' illl l 250 pcrsonbilitr pel' killelldel'äT.
fllryc ilii cllcr likii med 100 i% cller flygplim per k:ilemlcväv.
('kre im cller liku med 500 lägvagiiar el!er lok pcr kalemlcrnr, ellei' flei' liii 250
iiimra molordriviia fortloii per kulentler!Ir. 795 7am

50.1002
u

Aiilllggiifög föi'jvlllTiiiiig av flei llii 250 pcrsonbilar per kalcnderäi'.
fler un 51) undi'a molordr!vnu fordoii per kuleiiilerär. 795 720

50.1003
u

Anlllggning för (vllt}niiig av högst 250 pcrsoiibilar pcr kiilciideråi'.
liögsi 50 iiiidra molordrivna foi'doii per knlenderflr. 795 720

23 kap 2 @

50.20

c

Aiil«HHniiig d{Ir del per kaleixlerår lianjerns
I. mer uii 1000 kiibikme}er flytunde motor-briliisle. el!cr
2. nIer ail I nli50ll iiomiiilkubikmeier gus avsetld sont molorbrJnsle.
Anmllliiiiigsplikten ghller iiite oni verksamheteii ilr tillstäiids- eller
iiiimlllniiigsplikiig eiiligi 20 kiip. 1. 2 ellcr 3 §.

50.20.1 c  Alllil9gllill[ rmr Ilel per kiilciidiii'åi' IlillllernS n!Cl äll 10 000 kl 7950 795 7200 720

50.20-2 c - Aiilllggiiiiig duy tlel per kiilcnilcrär liiiiiteriiii mer un 5 000 kut 6360 795 5760 720

50.20-3 c ' Aiililggniiig dur «lc! pet kiilctidcrlr liimlcrus mev Utt l 000 kttt 7950 795 7200 720

50.20-4 c  AnlJgning dllr det pcy kulciulvray liaiiteras mtr !lii I miljoii i 6360 795 5760 720

50.2002
u

AnlllgHiiing dllr tlet pcv kalciiderår liiiiiicriiii Ifögst I miljoii iiormiilkiibikmeter
gas avse!I som molorbrlltisle rdr fllrsllljninq. 795 720

50.2003 u Fordonsverks!aiJ mer {In 500 kvadratmeter. 795 720
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50.2005 u Pnrkei'ingsgiii'age metl oljeavffiititiu;e nIed fler ull 4oo pliilsei' fl}r mOlOrrOl'dOll.
79: 720

2;4 kap 1 e)' 63.10

B

Cläller rbr IlllJllll dllr irafik me«!ges fl5r fw!yg metl eii briittodrllktiglie! pä mer
Iln I 350.

Tillsiåiidsplikten gUller intc
1. liiiniii för Försviirsmakleit. eller

2. fllijeknj me«l lillgsl lio pliinerude furiygsiiiil(}p per kulenderår.

63.10-I B - Hiimii merl nier Ilii 5 Ill)O iinlöp pei' knlendcrår 15900( l izzooo

eä.io-z B - Haniii med 2 0(X) - 5 l)(X) anlöp per ktilenderår 99375 goooo

63.'lO.3 B - Hamii med 300 - 2(100 aiilöp pcr kalcnder'r 59625 s*ooo

63.10-4 B - Hiimn med 50 - 300 aiilöp per kalcntlerår 19875 18000

63.10-5 B - Hiinm nied 10 - 50 uiilöp pei' kiilenderlr 1590C i<zoo

63.'l0-6 B - Hiimii mcd hllgsl Il) anlilp per kalendet'år 1590C nJ nJ li:il

63.1001 u Gllller (l!y liiimii dllr iinfik medges för farlyg med en briillodrukiighetpå högsi
l 350.

Piinkieii allller in(e lianin för Fl5rsvarsnmk!en.
795 IJ IIJ IIJ

24 kap 2 § 63.20 c Fiskeliiinui eller hamn rör försvai'smnkieii.ffimiiliiiiigsplikieii gllller iiite '
fiskehiimii som llr tillståiidsplik(iq enligt l W.

15900 795 u400 720

72063.2001 U priiicisbåisiiiinin. reir nler iin 600 b!liiir, nled iipplllggiiing cllet' upplag 795

63.2002 u Friiitlsb!lisliiimn. mvnier Iln 200 meii iiogsi 600 båiur, metl iipptiiggiiiiigeiier
IIDI)Illg

795 720

63.2003 u Frilidli)äl.lit'amn:' ffii' nIer ull 50'nlell högSl 200 bålur, med uppluggningellcr
IIIX)IIU ,,,

795 Il)l IJ Il)I
Öi.zoii< u priiiasbåisimmii.mr'iiiigsisobåiar,meaiippiiiggniiigeueriippiug ' 795 ll)' Il)l l!)l

63.200!i' U Friiidsbå}shnmii ulnn ripplllggiiing ell;r upptng" 795 IJ IIJ IlJ

24 kap 3J 63.30 A Civil flygplajs med en iiiiiiiiimembiiiiii ;om llr Illiigre lln l 200 meier.
Tilliiiåiidiiplikien gllller ime fly@p!n}s som ur iillsjåndsplikiig enlipt 4 :l.

63.30-1 A - Mer ilit 50 000 laitdniiigui' per kalcrulcrk. 139125 n:»ooo

63.30-2

A

- Mer lln 20 (lOö laiidniiigar mell hl}giii 5o oOO föndiiingiir pcr
kiileiiderår. 59625 nooo

63.30-3

A

- Mci' Ihi5 000 liiiidiiiiigiir mcii li%st 21) l)00 fömlningar per 
kalenaerår. 29813 s<ooo

83.30-4 A - li%sl 5 000 luiidiiiiigiir pcy kulcnacrk. 45713 27000

24 kap 4 e) 63.40 B piOlli51lygpliilii ellei' civil flyBplats nied illfruSll'ukllll' Rlr nlililiir
nygverksamhe«. om insiitimenlbaiiiiii pa floiii5nygpliitseii cllcr tlcii civilii
flygpliiiseii ilr Illngre llii l 200 mejer.

4573 41400

63.4001 u Floiii5flygpliiiii ellcr civil %gplius med iiifi'iiiitruktiir Illr miliiliv
flygveiksiimliei, om iiistruinenjbiiimii på floiiiljflygplii}scii ellcr tlcn civilu
flyg(ilnlseii Ilr koriuie Iln I 200 nicter. 795 720

24.kap5§ 63.50 c plygpinis Illr moiotärivnn Illflfarl}g dilr nler fill 500 flygli5TelSer per
kalendcrnr Ilger nun. Aiimllliiiiigsplikieii gllller ime om flygpluliieii Ilv
tillsriiidspliktig enligt 3 ellei' 4 !}. 7950 795 7200 720

63.51X)l u Flygplals'fl5r moiordrivim Itiflfiirlyg dur liögst 500 nygrk'irclscy pcr kiilendei'!Ir
uBer rum.

795 720

63.10001 u Vllganföggiiiiig i dl'ifl iipphlteii för iillmun Irutik nle(l ell siimmiii'iliigtl Il'lltik
med mer Iln l 000 niiljoner fordonskilometer per kiilciiderår. 795 720

63.10002 I:l Vilgimlllggiimg i drifl tippl!licn filr iitlmiln Irufik med eii sanimaiilugd Ira(ik
nied mcr Ilii 500 miljoner foi'donskifömeier per kalentlerår. 795 720

63.10003 u Vllgiiiilllggning i di'if( upplåien ri)r iillmlm triilik n'ied eii sammaiilugcl iriifik
metl mer lln 100 milioner fordonskilomeier per kiilentlerår. 795 720

63.10004 u F'urker!lll    ' 795 720

63.10101 u Spåruiilllggiiing i dr!r! fllr lolail kollekli Vlrurlk med en :lunTlllllllllgd spårlun.nd
l)ver 80 )alome}er. 795 720

63.10102 U.Spåruiililggiiiiig i dv!rt för regioiial kollektiviriiflk eller imiionell perscin
OCWI:Ilel 110(Ililril(ik nled en S!llnnllllllllQll Spfll'mnlld k{Ver 30 kilomelcr. 795 720
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63.10103 lu lÖvriHa spåriinlllggningar. ' 79:) l 1720
25 kap I 0 73.10 ' c ' el'ler biologiskn mboi'a}or!er med en toföl golvyta som;'ur s«ön'e Iln 5

kviidralmeier. Aiimllliiingspliktcii guller inte laborutoricr iiom
i verksamliel som Ilr iillsulnds- eller aiimllliiingspliklig enligl iiågon
besfömmelse

deiiiiu förordiiiiig.
iillsiöiids- ellcr aiinfömingsplikiigu enligl 13 kap. milj(Ibiilkeii, eller

i tilbildningslok{Iler SOnl uV immulniiigsplikiiga ellligl 38 § föi'ordningcii
 Olll miljllförlig verksumhel ocli ItUlsoskydd. , 

1590C) 795 14400

 73.iiXll' 'U ' Kemi;ka-eilf:r biOlö[iSkii' Iffiboruloiierföl'Ölbimllrlig nle(l en 'fömii 'golvytaTho;n
Ilr su5rre h 5 000 kvndmn»erer.

795 720

73.1002 u Remiiika';iler biOlOgiSkii InbOru!Ouier med ell loliil golvy(a SOnl ill' sjön'e iin 20
kviidtiiimeiei' meii liögsi 5 000 kviidrulmeler.

795 720

73.1003 u Kemiiikii e!ler biologföka laboi'atorier med eii triföl golvyta iiom lli' lil}gst 20
jiyndriiimeier.

795 720

is itap 1 'å i4.lO -'-m' '-'- -förreiigö;iiigiivcis!eriier7miikar'ellerfa;'somiiiiiiiaii'-'
Iln deii egnu iinvlliuls Rir fllrviiriiig eller irunspori av kemiskii

ocli dllr iu'goii kemisk pmdiikt.
fllrcski'iflei' som liur meddeliils iiv Kemikiiliciiispekiionen liiii'

merJ de riskfrnser som !n(grir i farokliissernii aamyckei g!fi!f,

a'. 'acanceyrrarånllunacaa. 'anuitiigeiia: =i'eprotliiktionstoxisk'a ellcr
, eller

Europiipiiiliimeiiicls ocli råtlelii fömnlnn»g (EG) iii 1272/2008 av deii
16 accembcr 2008 om kliissificei'iiig. mllrkniiig och ffirpiickniiig av Ilmncii

blaiidniiigiir. undriiig ocli iipplillvuiiile iiv dircktiven 67/548/E!EO ocli
l 999/45/BO samt Ilndring av fllromniiig ( EG) iir l91)7/2(106 iippfyller

ull kl{!=fiCenaS i föroklassemii aaiikii( koxiC!lek kulegOri l aa, aaiikiij IklX:C'ael ,
' 2=. a'akiii toxiciiet kaiegori T, =iipecifik otgiimoxicitei ciiiitiiku
' katezorila:"specifikoi'Hiintoxiciietiipprepiidexpoiiermg

' I 'a, 'Trllliinde föi' liiideii kiilegori IA ," 'afi!itaiirle fl5r htidcii kiilegori
IBa: Ti'llliiiide f{li'liiidcn kategori iC", aacancetogeiiile} kalcgOri I Aa:

"cimcerogeniiei kiilcgoi'i I Ba: "caiicei'ogeiiitet kiilegori 2'a. =muiageniict i
k(Insceller kiiiegori l Aa: aamiiiiigeniiei i köiiscellcr kaiegori l B=, aaimitagciiitei
I köiitceller kulegO(i 2'a, 'ai'cprodiikiiiiiisioxicitei klllegOri l Aa',
'artipmdllkliOllSIOXiCilel kiitegoi'i l B': aai'epmduktioii+itoxicitei k;tlegori 2'a,
aaförligj fllr viillcnniilj(iii kategoi'i Ilklll I aa, =kligt (ör Vllllellnlilj(Ill kti(egoi'r
kroiiisk I . "farligi fl)r
vallenmi5öii kiitegori kronisk 2': "fiirligt för Villlellnli5oll k;tiego+'i krOlliSk :a',
aafiirligl fllr vullennul3{In knlegoii kroiiisk 4" eller aafnrligt fl5r ozonskiklcial

l

l l
ya.io-i

B

 Reiigöting av cislei'iier. iffiiikar cller liil som i aiiiiiiii
verkiiiinföei IIII dell cgna illlVllll(IS för mi'varing cllci' !r!InllpOr!
iiv mer {lii 500 kiibikmcter pcr kaleiideräi. 25838 moo

74.10-2

B

- RenyJ!r!ng'av cisicriier. limkiir eller fö} soni i aiiiiaii
verksamliei liii dcn egiin iiiivlliidii rar rarvm'ing eller Iraiiiiporl
uv högst 500 ktibikmeici' per kaleiidcrär. 15900 i«oo

27 kap j § 85.10 c Sjiikmis med fler ilii 200 vårdplatser. 25838 795 ' 23;100 720

85.1001 u Sjiikluiffi' metl I:%st 20övårdplatser. 795 720

27 kap 2 G 85.20 c AiililgHiiiiig'föi' sierilisei'iiig iiv sjiikvårdiiiirtikliir. Otil e«ylenoål iin4iids som
'ilci'ilisei'iiysniedel... . 9938 795

.
yzo

85.3001 U raiidlUkiii'nioiiagniiig. 795 r'

85.4001 u )jinsjiikliiix ocli likniiiitle
7'i5 ' Il)' l l})l Il)l
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28 kap i' 4' 90.10 B Avloppsrciiiiigsiinlllggning som omföilas av Ingen (2006:412) om allnföiiiiii
vitllenllifösler OCII 80nl lar enlOl avloppsvnllcn nle(l en förot'eningsmllngd Slln
moisvuriir niei' Ilii 2(100 persoiiekviviileiiter.

go.ioi

B

' molliigiinrlc iiv ell fiii'oi'eiiiii,oiimllngd Sl)nl n!0!SVllrnl' n!er Iln
Il]l] (X)O persoiiekviviileiiiei'. 79501 ) nooc

go.io-z

B

- nioliagaiiile av en I'{Iriii'eiiiiigsmilngrl Slllll IlllllSViil'in nicr lin
20 000 pcriioiiekviviilcmer men liiigsi Illl) l)l)0
personekvivolen!cy. 5962: 54000

90.10-3

B

- mojlagiintlc iiv eii f(koi'eiimgsmilngd soni mojxviiiiir mer Iln
2 000 peysonekvivalemer meii li%st 20 0l)0
personekvivalenjer. 3975( l 36000

28 kap ':14 go.ii B Avloppsrenu»gsunlllggn!ng'med eii uiislutiiiiig iiv 2000 pcrsoner ellcr fler.
go.ii-i B - Aniikiliiiiig av fler ffii 100 0IXI. 7950( ' Il)l I%J nJ

90.11-2

B

- Aiisliifiiing iiv fler ilii 20 0l)O persoiicr men liligst IIX) 000
personev. 59625 y()i Il)l Il'l

go.u-s

B

: Aiisliiliiiiig iiv fler Ilii 2 l)00 pcisoiier men MgsF 20 000
personei'. 3975C Il)l nJ IXJ

2El kap 3 § 90.15-i B Avloppsreiiiiigsanlil,,ngiiing som föi' emoi uvloppsvaljen fi'äii 1:11 e!lei' (lerll
sådiina anlllggningiir xoni iivses i I knp. 2 !i intlusli'iitisl!Ippsförordiiiitgeii
(21)13;250).

Tillsl!Indsplikicn guller inte om verkiiiimlieten Ilr tillståiidsplik}ip eiiliat I ':. 55650 Il)I l})I Il)l

28 kap 4 /3 90.16 c Avloppsi'eiiiiigsanlllggiiiiig Sonl liir emOl avloppsvalien nicil ell
föroreiiiiigsmlliigd som mo«svarnr mcr än 21X) meii hl5gsl 2 000
persoiiekviviileiijei'.

go.is-i

c

-niol}ngaiide av eii +'ömreiiiiigsmlliigd soni moliiviiriir mei' Ilii
500 pei'soiiekviviileii}ei' meii lillgsi 2000 pcrs«n»ckvivalcnler. 18285 795 II)l rl)I I%J

gO.16-2

c

- mo!lugaw3e av en föroieniiigiimlmgd som mo!svarwr mer un
200 persxmekvivalen!cr nieii Ifögst 500 pcrsin»ckvivslcn!cr. 13515 795 Il)I IJ IIJ

90.21)l)l u AvliippsreiiingsuiilJgiiing SOln liir emol avloppsviiticii meil eii
föi'oreiiingsnföngd SOnl nl0tSVilriir mer iin 101) mell h(Igsl 200
ocrsonckvivalcn«er. 795 720

90.2002 u Avloppsreniiigs;nlllggiiiiig som m cmoi avloppsva«i;n med eii
föroi'eiiingsimliigd SOnl nlO{SvurNr nlel' iill 25 nlell IlögSl 100
pers«n»ekv!vulenler. . . 795 720

9o.2003 u Avloppslediiiiigsiilli. iiikkisive piimpsliitioiier mm 795 ll)I ny IXJ
29kap5§ 90.180-i A 'Siiiiiförbrllniimgsnnlllggiiiiig dlli' farligl avlll (öibrlliiiis, om dcn lilFdrdu

nillngdcii farligl iivföll llr mcr liii Il) km pei' dygii eller mer Ilii 2 51)O loii pcr
kuleiidei'år. nJ IIJ IIJ

90.180-il A  Den lillfl!Inla nföiigden fiirlig} iivfall ur mer uii 25 000 toii pe kiilenderår. 198750 IlJ II)l
90.' i80-i2

A

- Dcn iillfördii mlmgden farligi iivfiill Ilr mer lln lo OOo lot:ntcn htigiii 25 0ti0
toii l'iev kiilenderåi'. 139125 IIJ Il)l

90. I 80i3

A
- Dell lillfllrdii m.'liigden fn;liml itvfiill ilT mer ilii 2 500 1011 nföll IlögSl 10 0110
1011 per kalenderur. 79500 IIJ l)y

29 kap 8 § 90.181-i A AvFallsr(kbrlliiiiingsiiiifflggiiiiig dili' förligt a%all förbrlliins. (llll deii iillf{Imii
ntifög(len (iii'lig( IIVfilll ili' nlel' uII 1011)II pel' (l}gll ellei' nlel' Ill! 2 5011 l()Il pal'
kiilemlerär. JJ JX,I

90j81ij  Deii jillrlirda mllngdeii I'iirligl uvliill +lr mcy Ilii 25 1101) loii per
<ulenderår. 198750 d)l Il)I

90.j81-i2

A

 Deii i:tlfiitaa niiiiigacn F.irligj iivriill :ir mer Iln t o (IOO ioii
iieii liögsf 25 000 loii pev kiilenaerrir. 139125 Il)I JJ

" )Ö. 181 -13

A

- Dfö lilllllrda rnl{nHden I tirligt :ivf'a{{ llr iiiei" nni-501)' ion

iien liögsi 10 000 Riii pet kiilcnderöi'. 79500 riy Ip/
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29 kap 7 e) 90.190 B Sunlflll'bl'illlllillgSllllIllggnlllg (lllff Fai'ligl ilVfilll fi)l'brilllnS. Onl dell lillRlrdti
mlliigden avföll ur liligsi 10 ioii pcr tlygii meii liilHsi 2 500 ioii pev kiilciideitlr.

2981: :tyooc

29 jtap 8 E3 91).191 B AVföllSI'llrbl'illlnillgSunlllggllillg dlli' fill'ligl iivfiill rOrbrlllll{'i, Om den lillröl'(lil
mlliigdeii iivfall Ilr hllgsi 10 (on per dygii eller lil52sl 2 500 toii per knlentlcr.r.

2981S zvooo

29 kap 9 E3 90.200-i A SOmlllrbl:nnlli'n,Öfölllllggning (Illr icke'illrligl imilll mrbl'ullllS',' Olll dell lillfömll
mllngdeii avfiill !Ir mer lln 100 000 lon per kalen«lei'åy.
l klen lillförtla nilliigdeii inriiklläS illle l'elll trlliivfall ellci' avrall SOnl aiiges il7
iil-3 ticli 5 i flli'oidiiiiinen (2013:2531 oni fllrbriliiiiing av iivfull.

Il925C Il)l Il)l ryy

29kap'lOJ 90.20lli A A' vfiills;(kbfö:mf'ngsW:'IHggi:iiig tlllr-i;ke-Farligt avfull förbrllnits. om den
tillfördii mllngden avfall ur mcr ilii 100 000 lon per ktilendet'År.
l den }illf(Irda niUiigden inrllknas iii(e rent iiiliivFall eller avfull som aiiges i 17
kil-3 ocli 5 i förotdiiiiigeii (2013:25:D om förbrllnniiig av avfull.

Il925C ll)I II)' Il)l

29kapll§ 90.210:i B fömrörWrlliiiiiiigi,anlllggniiig dur ickeffiirligt iivfiill rörbr!liuts. om dcn tillförcfö
niungdeii avra!l ilr
mer Ilii 3 1011 per jimnte. c!!er
mei' iln 18 000 }oii nlen Ifögsi 100 000 ioii per kiileiiilealr.
I dell lillföl'dll milngclen inlJknns inle relll !r!!aVFåll elleT iivfiill SOnl angcS il7* I-3 ocli5 i föiordniiiaen (2013:25:D om förbrllnning uv avill. 79500 IJ ny Il)l

29 kap 12 6 90.211-i B Avl'all;förbruiiniiigsan'mggiiing dllr ickefiii'ligL ffivFall Föybrunns, oni deii
Iillf(Wii mlliigtlen avfiill Ilv
mcr Ilii 3 ioii per timme. eller
mer lliil8 000 lon meii hligsi 100 000 !on pcy kulentlerlr.
l deii iillfili'dii mllngden iiir{Ikniis iiile reiit trllavfitll ellcr uvlmll som angcs i 17
6 l-3 rx:li 5 i röi'omiiiiigeii (21)13:2531 om fötbrlliuting uv uvFall.

79500 ll)I }l)I Il)}

29 kap I3 E3 90.212-i B Suniflirbi:llmiiiigsiinlllggning dllr iiiiinmliskt iivfiill filrbrllnns om dcn iillfönJa
miliigileii iiv('all Ilr
nlel' -'Ill l l) ioii pci' dygii. cllei' niei' iln 2 51)0 1011 nl(:Il liögst 18 0lll 1011 pel'
kaleiiderår.

45713 IJ Il)I nJ

29kapl4§ 90.213-i B A%iillsförbrilniiiiigxiiiilllggiiiiig (Illl' iiiiiniiiliiiki iivfall I?irbi'iliiiis om den
till(örda mllngden nvföll llr
mer Ilii 10 ton pci' dygii. eller
mer un 2 500 ioii men liöiisl 18 000 ton per kitlenderåi'. 45713 li)I IIJ IJ

29kapl!j§ 90.220 B miiniir6runiiingsanliiggning dilr'!cke-fai'ligt avfiill förblumlS. Onl aen lillml'dii
nillngdeii iiyfiill llr
1. Ifögsl 3 lon pet iinvne. eller2. mcr lln 50 loii meii liögsl 18 000 ton per knlenderår.l den iillfördii mllngdeii inrllkniis iiite rent triluvfall eller avFall som aiigcs il7

* l-3 och 5 i förordniiigeii (2013:253) om röi'brllnnina av iivrall.

90.220-l B - Dcn }illf(li'ila niiliigdeii avfiill Ilr srlh're lin Il) 000 lon nsen
li%s} 18 l)00 ioii pcy kulendcrar. 29813 27000

go.no' B - Deii jillffirtlu mlliigtleii avfall ilr sye llit 1000 1011 men
Mgsi 10 000 foii pei' ki»lemlerk. 19875 i.'iooo

90.220-3 B - Den iilll?lrdu mungdeii nv(all tii sit!yy'- iiii 50 toii ntenhögst l
000 ioii pcr kiileiidcråi'. isgoo iuoo

29kapl6§ 90.221 B Avfiillsmrbi'lliiiiiiigsiiiillk,giiiiy, dllr icke-fai'ligi iivfiill for6riiii:is, om tlcn
iillföi'da mllngtlcii {IVfiill uT liögsl 3 IOn pci' linmie, e!ler mci' Illl 50 1011 mell
lillgsjl8 000 (oii pei' kalentlcrör. I tleii }illmrdu m!liigdcn inrllkiiiis inje t'ent
irliiivfall ellci iivfiill som anges il7 § l-3 ocli 5 i flirorrlniiigen (21)13:253) ont
f(kbrllimmii iiv iivfiill.

90.22]-l

B

- Dell jillfördii III!Illg(lell iivfiill ill stiiti'e Ilii IÖ 0011 1011 nlell
liilgsi 18 000 loii pe kiilenderlr. 29813 »vooo

90.221-2

B

- Den lillfönla ns!h'il'iåan irvl'itll ut' sik!yrc Ilti 101)O ton nteti
migsi io Ol)O ioii pey kaliinclerilr. 19875 18000

90.221-3
B

- Den lillfönlii niimgdeii av+ull Ilr siksyre !Ill 51) ioii iiieii högsl I
000 ioii per kaliiiiilcråt. 15900 14400
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29kapi7J 90.230 c Sumförbrlliiiiiiigs- eller iivrniisrorbriiiii;ingsaniiiggiiiiig dllr icMe-fiirligt ilVföll
(Ili'brllniis yi'kcsmllssigl. önl dell }illföi'da mllng(lell Il( IlögSl 50 1011 per
kalendetär. Annfölningsplikieii gllller ime aiilllggniiig som enditsl fl}i'brlliiiier
rem Iränvföll eller avföll sons iiiiges il7 § l-3 ocli 5 i föi'ordiiingeii
(2013:253) om förbrliniiing iiv avfull

636C l 795 5760 720

90.23001 u Sii:mförbrll:m!iigs- cller avfullsförbitlimiiigiiuiililggniiig dllr icke-furl!g: avfall
förbriliins om den iillfördii nföiigtleii llr m)gst 50 ioii per kiileiidei'år. Puiiken
gllller inte iiiilllggiiiiig som eiidasl föi'bfönner renl Irllavfall eller avFall som
iiiiaes il7 !: l-3 ocli 5 i fömrtliiiiiiieii (2013:2531 om flirbruiiiiiiig av nvfiill

795 720

29 kap j8 §
91).271

B

Ö;Illggniiig av miiddermiissi:';å'eii'Äilii Sl)m kaii fl5rtwcmi mark.
micnonåde eller gi'imdviiiieii. om fömreningsri+iken imii eiidiisi Ilr t'ingn.
eller i m)rre mlliigd lln l 000 ion. Il)' IJ IIJ

90.271-] B - biir tomi'eiiiiigsrishen iiile endasl llr riiiga. ellei' i störrc
mllngd Ifö 2 500 toii. 29813 IIJ l?)' IJ

')0.271-2 B  Dllr förorciiiiisiisken iiite endasi uv i'inga. eller i s{örre
mlliigd ur I 000 loii men li%iii 2 51X) toii. 15900 IIJ IJ IlJ

29 kap 19 § 90.281 c Depoiieriiig av icke-farlign nuidderniasiior pil liiixl liiiigs smä siiiid. kimiilei'
ellei' viilieiivllgar SOnl massoi'iia llllT nllld(killS fl'än. Onl nillngdeii nlaSSl)T ur
höiis} 1000 ioii. ellcr föroren!ngsiisken eiidnsi uv riiiga.

6360 795 .l%.... iiiiiiiii n)l }l)'

90.28001 U Upplflg;liiiiig av sm) fi'ån Batiireiiliålliiing. " 795 720

29 kap 20 4' 90.291)-i A Deponer!nz av icke-failigt avfiill soni iiite Ili' iiieri. om deii tillfördii mlliigtlen
iivfiill llr mer llii l(X) 000 (oii per kalerulernr. 119250 tlJ IIJ IlJ

29 kap 21 el 90.300-i B Deponering aV icke-farlig} avFall SOII! illfö PIV illell, Onl dell Idlfllma milngtlen
llr mer flll 2 500 föll mell Il%Sl 100 000 iOn avfitll pcr kulelmel'äi0 eller
inlliigden iivfull SOnl deponeruii llr mel' Ilii 25 000 1011. TillSlalldSpliklen gllller
ime om acponer!naen ur tilliiiändspliklig enligi 20 !1.

9L).300rl B  Dcii lillnlalii miiiigdeii a%all lli' me Un 20 0011 «on men
IlögSl 101) O(IO 1011 pCr kiileiidei'li'. 55650 IIJ Il)I l!J

90.300-r2 B - Den iilföli'dii nilliigdiiii iivfiill ilr Iller lin IO 000 lon nlell
Iiögsl 20 001) loii pet kiilentlcrlr. 29813 IJ n)I IIJ

90,300r3 B - Deii tillllkda nföngdcn iiv+iill iir mer Ilit 2 5[KI IOn nlell liögsl
10 000 loii pcr kiileiidei*. 19875 IIJ IJ n)I

29 kap 22 f3

90.310

B

Dcpoiieriiig iiv icke-farligl iivfiill. 'Fillslåndspliklen glillei' in!e ont
rlcpoi'nai'mgcii ili' lillSl{lll(l(- ellci' IlllmlllliillgSpliklig eiiligl 18, 19, 211 eller 21 §.

39750
')0.3)0.j B - Den lillrötdii iiilfögdeii itvlitll ily mer Uii Il) IX)O iOll peT

kalcntleräi'.

90.3j0-2 B - Deii tillföi'ilii miliigdeii iivfiill lii mci' Im 2 5(Il) loll men högsi
100(X)tonpetkulendiirår. 25838

go.:iio-s B - Deii iillforda milngtlcii avFall iii' It(Igs} 2 500 toii per
kiileiiderår. 15900

29 kap 23 § 90.320-i A Deponering uV fm'li,,iii IlVrllll. önl deponin lilllöl'S nler 'illl 10 IXI) 1011 flli'ligl
uvfiill pcr kalenderår.

91).320-Ij A  Den tillfördu mlliigtleii a%all llr mer Ilii 100 000 lon per
kulenderår. 224588 IJ ll)l

90.320:r2' A - Den lillförda mllngdeii avlll llr mer iln 25 000 1011 nlell
Ifögsi 100 000 IOii peT kulcmlernr. 159000 Il)I ll)l

90.321)-i3 A  Deii lillfllrtla muiigdeii avfiill ilr mcr lln 101)00 lon mcn
iögsi 25 000 «on per kalenderår 119250 Il)/ IlJ

29 kap 24 el

91).330-i

B

Depoiieriiig uV Farligl 'iivfiill. om dell lillfömii mllngrlen F.u'ligl iivfall Ilr nler Ilit
2 51)O ioii meii li%st 10 000 toii pcr kiilendei'li', cllei'
mlliigdeii far%{ avfall sons dep«»nerns Ilr mer llii 25 l)00 ron.
TlllSlälXlNpliklen gllller inle Onl klepOl!eTl!!gen ilR lillNlälldSpllklig Lllllgl 23 !I

69563 IJ }J

29 kap 25 § 91).340 B Depoiici'ing uv fiirligi iivriill. Om '3eponcrnsgcn iiiiii 'ur tillsiåndspliktig enligl
23 elle 24 *.

91).34L)] B ' Den }illfördii niuiigdcn iivfiill Ilv mev iitt I O[X) Il)Il men högsl
2 500 loii pcr Imlcntleyriv. 39150
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90.340-2 B
TÖen iillfötdii mllngden iivfull llr'li(igsi I IIOfi'ion 'pei'
kuleitderår. 1590 ) }440(

'>9 kap'ffi8jJ-go.:iai- c -SlullllCkl'd;ptmi-dllrSIulföCkffii'ngell'llnrgOdkillliSe:Iiigl'32j'-r{i;OidHiiigill -
(2001:512) om depoiiei'ing iiv iivfnll. rram till dess åtgllriliii' iiite mngre
beli6vervidliiseiilig}33j}snpimaflirordni  

6361 ) 79: 576C 17'l0

'i0.341Cii -U - - Slulluckl dcpoiii 'oo:m inle om?»'{lusav nnmlll;!-ngsplik} enlrgt 2@ !I. - - - 79} Il)I 'nJ ll)I

29'!«ap 27 9 -'90.:ini 'B Återvi'ii::!'iiH'mvFarligi-u'vfal!'so7iiliiii'Tippkonuniiiegenve'i:ksiimliet-,'om '
mllngdcii aVlnll lli' nll:I ull 500 I0n mell liögsi 2 51)O toli per kiilendci'ilr, eller
Boriskiiffniiig uv fiirligi aviiill som liiir iippkonunii i egcn verksainlici, om
nföngdeii iiVFall Ilr högsl 2 500 1011 pel' kaleiiderli. Till+ilålldSpliklen gilller Illl(
Q!Il behiiiidling ll( uimillliiiiysp enlipt 38 '),.  .

1192: IJ Il)I Il)l

29-kap 28 '§  91).383' '-B' naliiiiiä!!fignv'futligtii'vfaÖ'no'mhiir-rippkonin;!i ' -  ' 
i egen verkSamliei Om mlliigden uvfiill ur nler {Ill 2 500 1011 per kaleiulcrli'.
'%aillståndsplikten Jlller inte om belinntlliiip Ilr unnillliiiiigsp{iktip eiiligt 67 !}.

1192: IJ n)l... .......- IlJ

':?9 kap 29 § go.Sgi C Åiervinn'i;:giivfa'rl!jtuvFa!!'ffiom'jimriippkonunii- - -' -
i egen verksumlie}. om
milngdeii iivföll Ilr li%sl 500 ion per kiilentlerär. ocli
belmntlliiigeii leder iill maierigl!lierviiipiiig  

795C 795 }l)I llJ

l

'li)'

Il)'

29 kap3ff @- ' '91).1(ii' B- Beriniiilliiig-iiv icke-fiirlig} avjull genom 6fölogisk bcliuii'dliiig-om uvrallci iiile
iir purk ocli irlldgårdsavfull ocli
bll jillförda mungden iivfiill ilr mei' Iln soo 1011 mell högst 18 750 !Oll per
kulendirk. ellcr
om beliaimlingeii eiibart sker geiiom rmaerob biokigisk iiedbryliimg ocli rleii
lillröl'llii mlliigdeii avjiill lli' mer Illl 500 loii men IlögSl 25 000 lon per
kiilciitlei'k

Tillslfliiclsplikieii gllller iiite om beliaiidlingen
llr iillståntlsplikiig enligt 66 !1. cllei'
Ilci.l!slims-cllq.:'..immllliiinohplikti»o..ciiligt2L!:iiq!!«:..3.* ..,,,,-

15900 Il)I IJ

ä"i'kap 3i 'ffi ' 90.l7i -C Beh;iiidliiig ;ivi9keffurligi av-fii!I geii;n: biologisk befiri;tlr:'iim. ons-
iivffillcl illle Hl' pnl'k- OC! ti'lldgfii'tlsiivfiill OCI den tillr(Imu mllngtten ili' nll!l' llil
10 loii men liögsl 500 lon per kiilenilerår, cller
iivfiillet ili' purk- ocli irlldgårdsiivfiill OCI dl!Il lillfönlii mUi%"Ilen ilr n!er Illl 50
I(Ill men liögsi ! 8 750 ioii pcr kaleiiilei'ili'.
Anmlllniiigsplikteii gliller infö om behuiidlingeii Ilv ti(Isiåiids- eller
p;4mllliii.nggliklig;iilig}21kiip.2.eller,3.. . .-.ii .

go.izi-i

c

ZDelllill'för(lil'nlllllg(l'eiii;IlnuluVlillliill-pul'k:'OCI 
Il'ude"]blJMl I'filll Ili' n'lCl' äll l 00 Il)Il mel! IlögSl 500 1011 pel
kiilenderlr. 9938 795 IXJ Il)I IJ

90.171-2

c

- Den }illfllrila nlllngtlen uniiuj uvruli Ilii pwk- ocli
llllldgflldSllVfllll Ili' nleT' Illl l l) 1011 Ill('II Ilö,"Sl 100 Il)Il peI'
kalendcrår. 7950 795 IJ l II)'-- IIJ

90.171-3
c

- eieii jillföma mniiilen pia- ocli Ii'lldgärdsaföalr mv mcr'Jii
51) IOII mell h%Sl 18 750 !011 pel' kl'lle!Idl-l'Äl'. 6360 795 }l)' IIJ llll

90.17001 u Belinndliiigiivicke-Farl!giavföllgenom'biölogisk'beliaiidling,om '
av+allel inle ilR pnl'k- ICI irildgånlsiivfiill ocli (lell lillrör(lil milngrlen ili' li%s}
10 ioii per kiilciiderår, eller
iivfiillei (Ir piirk- och Irlldgårdsavfiill och den iilltl}i'ilii nföngtlen ili' Ifögs} 50 loii
pqrkiilentj.eråi'. .   ..i  

795 720

20kap 32 'i ' 9(1.241-i El Bchiilldlill'g IIV Illlinlil'liSkliiV'fnll påa;i'iia( siiii iiii gell0m'biO'l0giSk behmildiin[-
iller f{Irbrllniiing. om dcii jillföitlii mlliigdeii uvfiill Ili' mcr Ilii Ill ion per dygn
illermeriliy250l).ioiiperkiiienderlr.  ii . .  . 

90.241-Il B
beliiindlame;-(iii lOÖOO l(lll irnimrTl!ska'W;FuTl.'-' -- '3962-S' IIJ 'IJ l'17

90.241-12
B

beliiiiidlii mei' {iii2 5Ö(l loii mcn lilllisl 10 IXIII 1011 iiiiiniiilisf«i '
ivFall. 29813 ?)- 1. ))' INJ

29 liap 33 4- 90.25i- -0  '
l

l

Yrllas;illssie:;' bell{Illdii;Te" IIV ani'maliskl [lVl'ållpå ';Ill7mSll!! lln genon7bio!ogisM"
ielmiidling eller ffii'brlliuiing. om den lillffinlu m!liigden iivföll Ily li%sl 10 toii
»erdyp;»eNerliöps{2500ionpcrkn{enderÄr.   

29813 795
g.zi,
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29 kap 34 § 90.131 B Åierviniiing av icke-furiigi uvfön för unlllggniiigsllmlamål pa ell silll so;i'ttuii
r!Srorena niark. vaiienomi'äde eller gi'iiiidvauen, om fönareningsrisken iiite
eiidiisl ilr riiiga.

go.isi-i

B

- Mer lill 10(100 lOl! IOlilll iippliu)da Illil'iSOr pll ell ocli Sunlnlii
sununiiiilillngande pliils. 35775 l I%)l IIJ IIJ

go.isi-z

B

 Mei' uii 2 500 toii nieii li(}gst Rl IIIX) toii mtull iipplagda
massor på eii ocli sanima siimniaiilföiigiiiide pliils. 29813 l Il)I IlJ IT)I

go.isi-s

B

 Mer liii l 000 toii nieii IlöUSl 2 51)l) 1011 1011111 upplugda
niassOr pä ell ocli Sunlnlu Silntmilnmmgiln(le pllllS. 25838l Il)l ll)' Il)I

go.iat-«

B

- Mer iln 51) ioii nleli mlgsl I l)00 lon I(llull rippliigda nlil'iSOl'
på eii och siimma sttntnmnhllnguime pltils. 19875 IJ 71y r1y

go.isi-s

B

- Ifögst 51) toii ioliill iipplagda nmssor på en ocli sumiiia
sanuiuinliuiigiiiitle pla!s. 1391: yl)i 117 n)'

:!Ö kap 35 § 90.141 c Ä!ervinnmg av icke-farlig} uvfiill för ;uiliiggningiiundiim!ll på csi silll soni kan
tl5rorcnu nmrk. va(föiiområde eller gi'iindviij}en. ont filrorcningsrisken llr
Tillgll. 795 li)I ny /Iy

29 kap 36 § 9Ö.'361 B Beliiiiidling iiv flTrligl avfiill som Ille"öl'S nV uppgrlivda nlilSWOl', Om ntiittgdcn
uvföll Ilr li%sl 2 500 IOI pcr kiileiiderår.
Tillslåntlsplikleii Jlller ime oni behriiidliiigeii ilr tillståiiils- eller
iinmllliiiiigsplikiig eiiligt 25 eller 37 ':. 19875 liJ l})I Il)l

29 kap 37 § 90.370 c Beliiiiidliiig iiv iivfiill toni iifööi:s'uv iippgrlivda ffiroreiiiitlc miiiisoi' frln deii
pliiis dlir beliiiiidliiigen skcr. oni beliiiiitlliiigeii p%öi' iiiitlcr hilgsj ell
iolvm3wulersper!o«l och iiite Ilr tillst(Intlspliktig enligt 21. 22, 23, 24 eller 25
4.

795 ituoo 720

29 kap 38 § 90.382
c

Koiiver}era smitlröriiiide uvfall på ett sjukliits
795 ll)l Il)' n)i

29 kap j9 '0 91).375 c AVVilllllin," ilV iCke-föl'lil'( uVfall. Ilnl lullng(leit iivfiill siim belllllldluS Ili' IlögSl 2
(X)l) loii 15900 795 ituoo 720

29 kap 40 § 90.100 B Ålei'viiiniiig :av mer Iln 10 000 }oii icke-föi'ligl iivfull per kulenderåv geiiont
mekunisk beiirbelning. Tillståndsplikieii gllller iiitc för att geiiom ki'ossiiing.
Siklllillg cllei' molsvurniide nlekalliSk bearbelning åjci'vinna avfall för
byggiiiids- eller aiilllggiiingsllndnmål, eller om åiervinningen lir
iillslåiidspliklig eiiligt 65 §

go.ioo.i B - Deii liiiiiierude avffillsmlliigden tir suirrc liit 50 (il)O ioii per
kulenderår. 79500 nooo

go.ioo-z B - Den hamerade avlnllsnilliigden Ilr s!arre iltt 10 000 lon mcn
Ifögsl 50 000 loii pei' kiileiidenir. 39750 36000

29 kap 41 § 90.110 c Yrkesnfössigi äierviiiiia ickc-fiirligt nvfiill geiiom nickunisk bearbe«n!ng, om
tleii lillföi'da muiigdeii iivfull ur liögsl 10 0(X) toii pci' kulciidei'år, e!ler genom
krossning. siklning eller motsviinintle mekiiiiisk bcinbctiiiiig äterviiiiiu iivfiill
flli' byggiiiidt ellcr iinlllggiiiiigsllnditmål.

90.110-] c - Deii liaiileriide iivföllsmlliigden ili' slorye llii 5 001) IOn nlell
li%sj 10 000 loii uvfiill pev kalcmlerår. 19875 795 isooo 720

')0.111)-2 c - Den hai'ilcrnde iivföllsnilliigdeii Ilr liögsl 5 000 jon avfall pcr
kolcvuler3r. 15900 795 14400 no

90.]]O3 c  Tillfllllig ki'otsiiinghllei'vinning för byggnmls- eller
inlilggiiiiigsiiimamål 795 IIJ IIJ II)'

29 kap 42 e) 90.711 H Soriei'iiig uv ICke-fllrll9! avfiill, 0nl nföngden' fflvlll ul' nIeI' illl 10 000 toli pcr
kiileimenlr. Tillsiiaindsplikicii gilllcr iiile rr3i' iill si'ir!erii iivfall I?!y byggiiails-
eller iinlliggningslliidiimål.

-90.70i-' -m'-
.. l

7Dell liiiiiieriiile' Ilvtitllsmifögtlen ill' n!er Illl 750l)ii' iOi; pel" '
kiilendevk. 35775 32400

90.71)-2 B Deii liumcriide iivFalltmiiiiHdeii Ilt mcv llii Il) 001) toii nieii
i(Igs( 75 000 toii per kaleiidiii'.ii' 29534 '-vooo

29 kap 43 5 90.80 c SOl'lel'ilig iiV icke-rwl'liffl! aVfiill. Onl mungdeii ilViiill Ilt' nliil' {In I l)oo Il)II per
kalemleröi' OCll iivfallel ska anvllndas för byggtiutls- ellcr itnlllggniiigsllntlanull.
illei nser llii I 000 ton men högst 10 000 lon pel' kulcvulerår i iiiii!i-a fiill.

11925 795 iosoo 720
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90.8001 u Sorieriiig iiv ickc-f'arligt uvfiill, Onl nföngden avfiill ilr liaHsi 1000 ioii per
ka!cru'ictår. 79: l 720

29 kap 44 5 90.90 c Yl'keSmllSSle'l sotiel'a. demonle;i'ellei' pa unlllll sillT beliiuXlla tivfiill SOnl
iilgöi's aV elekiriska ellei' elektroiiiskii prodiiklei' innnll ylllYligiile bellillidlingi
Aimiilliiiiigsplikien gullei' inle belllllmlillg uV koniponeiiler cllei' IlmiSlniiig
som iiiiicliåller isoleroljii.

11925 79: iosoo 720

29 kap 45 '}

90.119

B

Töm;im. denioiiiera eller pa mllml !Illll yrkesmllssig( fltervinnu såtliinii iiii3iiiiia
mO{OrdriVnn föTd0n SOnl iiite omföiias av bilSkrOlnillgSr{Il'oitJllillgell
(2007:186). TillSliln(ISpliklell gllllei' inle Onl !llerVinliillgell llr
uimillliiiiiiisolik(ig enligt 46 § 2.

90.H9-] B - Dell liaiileriide ilVföllsllllillgdcll +lr Rlk!I're llll l l) l)Ol) 1011 pe(
kaleimeråi'. 4968E <xsooo

go.iig.z

B

- oen liiiiiieraoe av?alliinföiigiieii iir m}gsi lo Ill)l) 1011 per
kiileiiderår. 19875 18000

29 kap 48 § 90.120 c Tötllnlil. demonlet'a eller pä aimiii siiii yrkesmlissigi älci'vinna
iii}jllmu biliii' SOnl OmralläS aV biliiki'oiiiingsföi'omiiingeii (2007:186), ellei'
iiiidra ui(Jlniii mojordriviia fortlon viits joTulviki inte {!versliger 3 500
kiloBrum. om fordoiieii åiervinns iiv en bilskrotare +iom llr iiuktoriserud eiiligi
bilskrotniiigsRkordniiigeii. 11925 795 iosoo 720

29'jtap 47 § 90.29 c R)rberedu a%iill för flteriiiivllndiiing
795 Il)' ilJ Il}

29 kap 48 § 90.30 B Liigi'iiig av icke-fiirligt a'i'fiil!' !sOrl! en del IIV nll iiamlii Ill (lel, Orll milngden
uvfiill vid iiåHot tillfulle Ilr
mer lln 30 000 lon ocli iivFJlcl skii mivlliidas för byggiiads- e!!cr
nnlilggningsuiidamål. eller
mer Illl 10 000 ioii uiiiiiii icke-farlipt avfall iiindi'a fall.

go.so.i

B

- i. mer iln 300 000 lon ocli iivföllci ska aimliidas ror

byggiiiids- eller aiilUggiiiiigslliidamål. cller 2. mer iln 101) 000
loii i aiidra fall. 35775 J2400

90.30-2

B

-1. nier uii 150 000 loii nlen liögxl 31X) 0110 ioii ocli av?auet
xka iiiivUndiis fi5r byggiiiidii- cllcr imlllggiiiiigslliiditmäl. elley
2. mer un 50 000 lon meii li(Igiil IOO IXX) toii i aiidra fiill. 25838 zaioo

90.30-3

B

-I. nler un 30 000 klll nlell lillgsi 150 Iloo 1011 1lCll avfiillet ska
ainiiliidiis föi' byggiiuils- ellcr iiiilJgniiigsUiuliimål. ellcy
2. mer lln 10 000 I0n men liögsl so l)00 Uln i Illl(Ira fiill. 19875 isooo

2Gl kap 49 G 90.40 c Lagr+ng uV icke-fatliJ avföll SOnl ell del ilV illl Silnllil ill det, Onl mllngden
iivfall vkl II{l!Il'll iillflllle ik
mer llll 10 I0n nlell Ifögsl :io ooo 1011 0CII iivFJlet skii iillVilll(lilS röy byggnilds-
cllcr iiiilllgBiiinBsllimaniål, e!ler
iiiei' Iln io ioii meI! I{ö)ISI 10 000 I0n iiiiiiiit ICke-f'Jl'lipl Illafillli illldl'il rllll. 11925 795 7200 720

90.4001 u (aigi'ing iiv icke-fiirligT iivföll sam cii «lcl iiv iijl siimlii iii del, oiii mlliigtleii
iivfiill vid någoi lilll'illle Ilr l'd5:4{ 10 1011. 795 720

91).'lllll2 u Åjcrviiiiii:igsp!'i:tser för pmtliicenlii%iill (Rli'piickiiiiigar) avsedda för
iillniiiiilicteii 795 IIJ nJ

29 kap 48 @ 90.400 B Alllllggllillg rör tlesiruki!oii'ellai' riiföiin 6eiirbeiiiiiig uV kuSSerilde pl'lldllkler
S(lm inlll:Ilällel' fullsiiiiitligi ellör IlfllllSllllldi,"I luilOgeitet'it(le klOrll1lOl'kilRbl)IleT
elleföaföii.

90.4011-I B ' Mer ilii 75 000 belmiidlade eiilieler. Mer uii 75 000 belimidliidc eiilieler. 35775

90.=l00-2 B  H%si 75 000 beliniidlade enhe«er. Högsl 75 000 beliiintllade enhe!cr. 25838

29 kap 5Cl' § 90.50 B Lagriiig iiv fiirligl i:vrull som eii (Il!I IIV Illl snmlii iii del. önl nmiigttcii avrall vid
iiågol till(Illle Ilv
mcr Iln 5 loii ricli ritJlrs iiv o5a.

mcr Ilii 30 loii och ttlglks av blyballcrier.
mcr {lii 50 loii och u!gl5rs uv eleklriska eller elektronisku proilukter.
mcr Illl 30 joii OCII iitgörs av impregiieriit ull.
mcr lln 51) loii ocli uJ,örs uv mo!ordrlvna (or<lon. eller
mer liii l ioii i andra fall.

'I0.5Ö-l- B  Olll mllngden rattigt uVfn{I'-vikl nKgOi'i!Cille Ilt' mci' un so
1011 39750
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90.502 B - Onl mllngden lill'ligl iivfall Vi(l Iläe"Ol ttllföllc ttppgär I+ll meI'
illl 10 IO+l men liögsj so 1011 iinmtt farligl uVföll. 3577: l 23400

90.50-3 B - Onl nlungaeli filrltgl iivfall Vid ii%61'i'illfölle iippgili' till
I. mer lln 25 lon nien hilgst 50 lon olju. eller
2. iiier Ilii 5 lon men liögs} 10 joii iinniil F.ii'ligl iivfall.

25832 isooo

90.50-4

B

' - Oln Inlliigden lill'ligl av}iill Vld it%oi Illlllllle uppgår Illl
I. iiicr llii 15 lon men li(Igsl 25 lon olja. ellei'
2. mer lin 2.5 ion meii li%si 5 ioii iimiiit fiirligi uvfiill.

19875 iosoo

!10.50-5

B

- öm miiiigtlcn i'ui4igi iivfall vid iiilgoi (ill}Jlle uppgÄr till
1. mcy Ilii 5 ioii meii li%st 15 toii o5ii.
2. n!er un 30 1011 nlell hl}gSl 50 1011 blybiiiicriei'.
3. mcr uii 30 loii meii li%sj 50 joii impi'egnetut l(ll. cller
4. n1er Illl l Il)Il mell li%sj 2.5 I0n nlinat flll'ligl uVfall.

11925 ll)I INJ liJ

29 kap 51 '§ 90.60 c LaHriiiH iiv fiirlig} aföa!l som eii del uv uit ii;inila in tlel. om mlliiHdcii uvfall vid
n%ot lillllle Ilr mer Ilii 200 kilogriim meii högst 5 toii och iiigörs iiv oljii.
mer llii I 500 kilogriim meii Ifögsj 30 toii ocli utgörs iiv blybuiierier.
rl!eT llii I 1011 nlell Iföe"Sl 50 I0n OCI{ Ille"Ill'S uV eleklriskii eller CleklrOlliSkil
pi'odiikler.
rner Iln 200 kiloyum meii lillgsl 30 loii ticli iilgllrs iiv m»pragnera! Irll.
liögti 50 loii ocli titgörs uv mo!orårivna for-tlon. ellcr mev Iln 201) kilogriim
men li%sl I lon i iiiidrii fiill.

6360 795 5760 720

90.6001 u Lugriiig iiv Farligj avföll som eii del av ii}j siimlii iii del, am mlliigdeii avFall vid
iiågoi iillflllle Ilr h%st 200 kilogriim ocli ui%rs iiv oljii.
Ngsi l 51)0 kilogi'ani acli ulgl5rs av blyba}ierier.
li%sl I loii ocli titg(lis iiv cleklrisku eller eleklroiiisku produkiei'.
Ii%si 200 ki%ram ocli urgörs av iinpi'egiierat ti'll.
Iiöiisi 200 kiloiii'iim i undru fiill. 795 IJ Il)I Il)'

29 kap 52 G 90.454-! A Under3ords(Ilrwa mer lln 50 joii Faiiigt iivfall.
109710 IIJ IJ rly

29 kap 53 § 90.455 A Petmiliienl lugt'ing flV kViCkSi!VeTaVr{Ill nled nlilllil O. I Viklpl'OCelll 'kvicksilver i
tljiipi bcryrörvur. Tilliiiåiidsplikieii sllller ime om lagriiiBeii ilr tillstiliidspliktig
enligt 52 ':

109710 iosooo

29 kap 5Ä § 90.457 A Umlerjorasföyvarffi liiigst 50 lon rur%} uvFall.
59625 59400

29 kap 55 § 90.458 B U:'idcrjoydsfksrvi»ra icke-fiirligl uvfiill "
79500 nooo

29 kap 58 E3 90.408-i B Liigring uv fiirligi a'vfall i uvvuktiiii på sådaii be-liuiiilliiig som kitlvcr tillståiul
cnlig} 5. 6. 7. 8 eller 67 §, Onl nlllligdell iiVfiill Vi(I Il!IgOl iillflllle Ilr mer {III 50
Ioii.

39750 }I)' IlJ IIJ

29 kap 5'7'§ 90.45i A Åtciviiiiiiiig uv avfiill genonl såtltiiii yrkcsmllssigt omiiiiimei'iiigaiioe av rariyg
solll OllltillliiS av aui'opiipatlaniciilelii ocli r&let'i mml'dnillg (EU) llr
1257/2013 uV (lell 20 november 2013 0m illel'Villnille" aV Thityg OCI (Inl
Ilndimg aV förordniiig (EG) iir 101 3/2006 ocli direkiiv 2(109/16/ECi. i deii
iiriiii'iiiigliliu lydelseii. 159000 IIJ Il)I n)I

29 kap 58 § 90.460 A Beliiindliiig iiv li(}gaki!fö radioiiktiv( avfiill. sluiförviira riitlioiikiivt iivfiill eller
Iiigra i'iidioaktivt uvriill. 91425 IIJ Il)l IlJ

29 kap 59 § 91).470 A Bciirbelii. liigrii. sllilförvuru eller på unnal sull liiiiileru illnaulll klli'nbitlnsle.
kllriiavföll ellei' iillniil riidi0iikliVl iivfall enligl Ingeti (1984:3) onl kllmjcknisk
vcrksiiniliei eller strålskyddsliigeii (1988:220), om liimtcriiigen iiiie Ilr
tillsiåiidspliktil enligt 58 fl. 91425 . Il)I Il)I Il)l

29 kap 60 § 90.480 AiilllgHiiing fflt geologiså laHring iiv koklioxuJ. om mlliyleii koltlii»xiil som ilr
pliiiieriid nlt liigrns llr mcr lln l00 l)00 ton 206700 . J)l iii 117 Il)}

29 kap 61 @ 90.485 B Aiifflggniiig fär geologisk lugring iiv koklioxid. om mllngden koklioxid som ur
olaiierad aii luarus {Ir höiist IOö (MIO toii

119250 n)I 17)I ITI
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29 kap 62 i i go.soo-i

l

B ,Avskiljiiiiig av koldioxidsti'ömmiii"-nlr geoloHisk liigi'iiig av koldio;id-ji-åii
iiithistrlutslllppsverksiimliejer liom beski'ivs i I kiip 2 '1
iiiiltistriiitsllippiifömrdniiigen (2013:250)

Il 925 ) ny ny IIJ

29 kap 63 % 90.510 B ' Avski5niiig av koklioxidströmmar för geologisk liigi'iiig av koldioxid fnln
aiil%niiigiir soni iiiie iir iillsiåiidsplikiipa ciilipi 62 ':

119251 ) n)i .B)i IJ

29 kap 64 % I 90.520 c Bomiiiig i syfte utt beclönm om eii pliits ur Illmplig rör geologiiik lugi'iiig iiv
 kold!ox!d

1192: i 79: + tl)I ilJ n)'

29 kap 85 q 90.406-i B Ä«ervinna eller b&le åiervu'nia ocli bort+ikiiffii icke-F.irligi iivfiill, oni den
lillfllrda mungden iivfall är mer nn 75 loii per dygii eller mer uii 18 750 }oii pe
kiileiitlerår ocli verksiimhe}eii avser

biologisk belinndliiig.
bclmiidling iniian förbrlliiiiiiig cller samförbiflniiing
beliiintlliiig i uiilllggiiing fllr frngmemeriiig av meliilluvföll, eller
beliiindliiig iiv slagg ellei' askii.
Ons behaiidlingeii enburt nvser iinacrob biologisk iiedbrytiiiiig gllller
}illslåiitlsplikleii ciidiisi om deii tillfördii mlliigcleii avf'all Ilr mer {In 100 föii per
dYllnellel'mQrilll25000ton(+ci'kidlndei'llri ,,

4968E Il:)l IJ Il)l

29 kaj 68 E3 90.405-i B BortskufFa ickc-(iirligi nvFn!l, om dcii iillRli'tla mmiigdeii iivfiill lii' mer lln 50
toii pci' dygii eller mer uii 12 500 ion pei' kaleiiderår ocli vetkiiamlieteii avscr
biologisk bcliiiiiilliiig.
rysikaliiik-kemiiik beliiiiidling.
behundling iniiui'i fl)rbrllimiiig eller sumf(kbi'uniiiiig beliuiidling i uiilJgiiiiig
Ilir fi'iiqmemeriiiq av meiallnvfall, eller beliiiiidliiiq iiy sl;igq ellci' iisku.

139750
IIJ Il)I IIJ

29 kap 670 90.435-i A Åieiviiifiii eller borrshsrra (iirligl ii%all, Om den i:iiaimii iiilliigden iivfall ilr 
nici' Ilii 10 toii per dygn eller mer llii 2 5(l(l toii per kiilcntlcrår ocli
vcrksumliejen iivser

"biologisk beliiinrlliiig, fysikiilisk-kemisk beliiiiitlliiig. nmieriiil!liervmiiiiig av
Rlsniiigiimetlel. miiiei'iaifliei'viiiiiiiig iiv ooigiiiiiski miileriiil, IllOnl IllelulleT
ocli mcralln}ren!ngiy, regcnerer!ng iiv syn»r e!ler bw'cr.
åtcrviniiiiig iiv konipoiieiiier som iiimliitls iill ait miiiska föi'oreniiigar,
åierviiiiiiiig iiv ka}ulysiijoi'ei: oniioaffiiiei'iiig ellei' iilllliill bellillldlillg fär
ätei'iiiivlliiiliiing uv oljii, invullning. sanmiiinsmllltniiig ellci' blundiiing innllll
beliaiidling i eii samförbi'uiinings- eller avriillsförbrllniiiiigsiiiilllggiiiiig cller
iiiiiiiii avföllet behuiidlas eiiligi ii{Igon nv de andrii ptiiikleriia i deiiiia puruHtuF,
eller

omförpiickniiig iiinun belinndliiig i en snmförbrllmiingii- cller
avfiillsmrbräiiiiingsanföggning eller iiiiiuii behnndling aV rivfiill eiiligl iiågoii
iiv de iindrii punk«erna i dennu pvagtif.

l

ll)l

l

IIJ

l

IIJ

90.435-H A  Deii lillfl}tdii mllngdeii avfiill Ilr mey ilii 25 l)00 ioii per
kulenderår. 222600 Il)I Il)l II)I

90.435-i2 A  Den iittriirilii miiiigtiiin iivfiill iir nicr iiii m 00(l ion meii
liögst 25 000 lon pei' kiileiiderår. 135150 Il)I I{31 l LIJ

90.435-r3 A ' Dell lillll'du ntllngdcn avfull ilr nIeI' ull 2 5(Xl 1011 nlell IlögSl
IOOIX)ioiiperkiilendetör. 63600 l})I n)' lIl)I

29 kap 68 G 9(1.41(l AlBeliiiiidliiig av icke-fiirl!gt avfnll. om deii ri!Imi'«la milngdeii avrall !Ir mer !in
100 000 ioii pci' kiilcntletår.
rillmlml+iplikieii gllller inte om beliiiiJiiigeii llr iillsiåiidsplikiig ciiligi iiågon
imlllll,§eiilllnlnlcl,5e i ilellii kiipj3Q. . . - -- . 99375

l l

poooo

29 kap 69 e) 90.420 Bl

1

Bebandling IIV icke-fai4igt avfiill, om dell lillf(Imll mllnUdcn UVtåliiir 'föle;»n
ioo 1011 nlell högs} 100 00o ion per haienaernr.
rillSlilandSpliklell g{Illcr inle Onl behulldllligell ill lillRlålldSpliklig ellllgl IlågOl}
inntii; bcslllnmielse idcllii kapilel.  .,, . 

90Å20-]

B l

'[)enjillrÖFtlunilliigtlciiiivThjfllrmerl!ii20'ÖijÖloiimeii' -
iögst 100 000 ioii per kalcndcynr. 79500 72000 l

90.420-2
B I

Dell if(mirdii 6ilingdci'i iivffiir i'Hföi llll 10 0ÖliTOii'nl61l' - -
iögst 20 000 um per kalentlcrår. 49688

a - -1-
l 45000
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90.4203

B

- Dcn lillfördii milngdcn avfmll {Ir mci' !in 2 500 lon mcn liögsj
10 000 toii per kylenaerk. 298L 3 2700(

txi.4m-t

B

- Den tillfi)rda nföiigdeii iivfiill ur mcv ilii l l)[)<) föii meii liögiit
2 500 ton per ka!cnr.lerrir. 1987: i l isooc

90.420-5

B

- Den tillfördii niuiigdeii iivfiill ilr mcy äii 500 ton meii liögsi I
000 loii per kolendcrår. 15901 ) 1440(i

29 kap-70 P) ')6.430 'C - Yi:ke.imussigbehat'ldii'n,g rlJlCke-TåTl!glilVföii, 'Om dellttllnkda milngden '  '-
iivfall Ilr Ifögsi soo lon per kalendcr3r.
Anmäliiingsplikleii gllller Illle Om beliuntllillgen iil' nnmllföings- ellct
iillsiåiidspliktig enligt mlgon aiiiinii beslllnunclsc i deita kiipitej.

636( l 79: 5760 .720

2'j 'kap jÄ 5  90.4mÖ '-Ä - Beliiiiid lingnv 7ai:ligi iivfiill.'om den' iillföida mlln'gdeii avfaj!ffi; n»evllii '2 51)O
ioii per kiilenderår. Tillshlndsplikteii guller intc om beliundlingeii uv
iills}åmltplikii4 enliqi nåpon iiiiiiiiii beslllntmelse i detia kapitel.

477( l

90.441)-j
- deii iillffirdii mlliigden iivfull «i' mer iiii 25 IXX) ioii per
kaleiiderär. 205905 203400

')0.441)-2 A ' maell'iillrill'tiu mliitgtlcn' ;;v(iill 'Ji:;ilei Jli 10 0Ö?nlllinlell'iliigSl
25 0IX) loii per kaleiideräi. 127995 nbooo

go.«o.y A f aell iillfördu mlliigden uVfiill ui mer illl 2 50ti 1011 nlell Ilt}gst
Il) 1100 föll pei kiilcimerår. 59625 59400

2Ö kap 72 '0 gaÅ';o -B ' ' Yrkcsnlllssig behiilldlinB iiV farl!g{ iivFall, Onl deli lillföi'dii mlliigdcn ilVföll Ili'
liögsi 2 51)O löll per kiilendei'åi'. Tillstfiiidspliktcii gffller iiite oni beliiiiiilliiigeii
lli' lillsläimspliklig enligl i'ulgon mmuii besfömmelse i tieiiii bapiiei.

l

90.450-] B - deii iillfördu nilliigdeii avriill fiv mcr Ilii I 1100 ion men li%s}
2 500 !on pei' knlerulei'nr 55650 so<oo

90.4M)2 B - dell 'lilmlrdu milngrlen uvfiill' Ili' n!IJ llll 50 !On nlell li(Igsj l
0110 toii per kaleiiilerår 39750 .ibooo

90.450-3 B - de;-iiliföl'on mllngde:t uvfull ur högSl 50 1011 per kiileimei;li' 19875 -isöoo

30 kap 1 §
92.10

B

Skjiitflllt f(Ir skju«n!iig med gi'ovkal!br!ga vnpen kkal!ber srke !In 20"
millinialcr) ellei' föi' iiprllngiiingar nV amnniiiitioii. miiior e!Icr nndivi
sprlliigliiddiiiiigiir.

15900 iwzoo

30 kap 'å' e)" 92.20 c SklUlbnna SOnl ilT sllldigvar!Inde illltlilnd' iOr skliijiiiiig IllönlllUS nle(I !Iklll'p
iminiimitioii iill fmkulibriga vnpen (knliber miiiilre ilii 20 millimcict) f(lr nier
uii50004koupprk@lenderfli', ,,     .

I
92.20-l c L'Met lln I-00 0oo S90il pCr kaleiidei'äi'. " 9937,5 -j')E ' Öooo' eiö- " "-

92.20-2 c - Mer lln :io ooo skoll nlell liögs} 100 IXIII skoil pcr
kiileimerår. 7950 795 7200 720

92.203 c
- Mei' llii5 000 skoll n'icii liligsi 20 1100 skoli per kalcn«leyår. 4770 795 4320 l 720

92.201)I u SkJlllbnlla SOnl ur slad!e'iiviiriinde inrllOad föi' Skjlllllllle" IllOl'nl{IIS me(l Skill'p
anmiiiiiiiioii iill finkulibrign viipeii (kulibei' li(Igsl 20 millimeter) föy liögst 5
(X)O ska«i er kaleiuleråc.

Pernmiienf illvlmgs-. Irlliiiiigs- eller leslbuiia för mo!oyror+lon.

795 720
'

C -' 7950 -l')'; '--'-'7i'iR) ' ;'2Ö '-"

92.10001 U Ciolfl»imiimedsiimnumla71mei'llii 181iål. -'- ' 795 7'F0-' '- a

92.10002 u Ciö!ibiif7a med iiii'mmaiiliig( litigsi 18 liåt. '-" - ' --'-'  ' -7')5 jzo ' '

92.10003 u Ciolibiinii meil siimnmiilagi liögsi 9 liål. 795 j'2Ö

3I !«ap j 'g - 93.11) C:' rvillleri-mi:';er Ilii 2 'loniviiiigotis pei' d'ygn. Anmllrii!:igsplik}eii gullcr iiiFe
»m

u(slllpp IIV vuiten fi'Ån verksiimlieteii le(IS lill ell iivlopptreningsverk Il0m Ul'
:illsrhrJspl!k«!gr eiiligi 28 knp. l eller 2 !i. ellcr
t9rkllllnlIIelen!I!.!!nn!llIiling?PIiS!iÅ')-!!!Q:.4Ä.-  .

9540 795

- '-' ai'

gooo , 720

9j-:iill)l U- rVillleri-flll'nlerun21olllVllllgOdspel'dygli-oiilIliSl-ilppilV-Viillellfråil -
rerksntnheien leds till eit nvloppsren!ngsvcrk sam lli' iillsiåmlsplikiigi eiilil1i
)0.10.,, ,-, , ,,,,,,,

795 720

93.1002 u vll«ler! (Ik li(Igsi 2 fön iviiiigods per dygn. 795
'----j 7!Z) '- -

12 kap 1 @ 93.21) «emutoriiim.
10800
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2

100.1001 u Föl'bl'llkllille" nV nTel' illl 20 IOn flll'g eller laCk ellei' 11!eT lill 10 toii piilvei' per
kiileiidci4i'.

795) IIJ nJ nJ

100.1002 u Förbrukiiiiig iiv niiiisj4 nsen höH;l '20 lon (Urg eller IWck eller minst 2 men
liögsi 10 ion pulver per kaleiiderfli'.

795 IJ ny n)I

101.1001 u 0;Wlappniiig aV nler'llli' l 1011 fllllSllllldigl halogeneriide bi'om- eller
klorfliiorkarboner oer år.

795 IJ ry)i IJ

101,Il)02 u C)nlliippllillg ilV mer llii ioo kg nleli litlgsT l 1011 fllllSllllldigl liitloge:iet'ude
brom- eller klorfliioi'karboiier per åi'.

795 ll)l IlJ l})l

l'lJ
'i'Ol.l00S U om-iappi:ingiiviiy:iiöobgrriri;iiiiiaigihiiiog;i:;:'iitiebrom-ette:-' 

klorfltiorkarboiier oer k.
795 }})l IlJ

101.1004 U C)mliipp:iing uv niei' un 10 lon ofiillsföiidig( lialogencradc brom- eller
kloifliiorkarboiier oer år.

795 Il:V nJ Il)'

101.1005 U Ollllappiiillg ilV' nll:r Iln I IOn mell II(IgSl 10 toii oftillstlliidigt liiilogenera(le
brom c!!er kloifltiotkurbonei' per år.

795 ll)' Il)I li)l

101.1006 u Om}iippniiig av h%si I ioii ofiillsiilndijt liiilogeiierade brom- eller
kloi'fluorkiirboiier per är.

795 nJ ll)I Il)I

38 § FMH' 200.10-2 H Skolii med miiisj 400 elevei' 5565 795 :wsoo 720

38 @ FMH 200.10-2 H Skola mcd mer Iln 100 e!ever menförre iln 400 eleve 3975 795 2880 720

38 4 FMH 200.10-4 H Skolii nied Ifögs} 100 elcver 2385 795 2M0 720

38 !) FMH 200.10-6 14 Rli'skola 3975 795 2160 720

38 § FMH 200.10-7 H Fk5rskolekln;Å'.' Öppen föiskoln. 3975 795 zibo 720

200.10-8 u Fiimi5etlaglicm. 795 v'zo

200.20-I u Siimliiigsloknler. folkliögiikola llliln boende. IlnlVel'liilel OCI llögSkOllll'. 795 720

{8 @ FMH ' 2Ö0.20.2 H Frilidsliem ocli öppeii fritidsverksumliel. 3975 795 2160 720

200.30-I u Solarium. 795 720

200.30-2 u Sköiilieisvåitl, liudvård, maiiikyr. petlikyr. 795 720

2(10.30-3 u Frisersulong. 795 720

200.=I0-l u Lokaler för vårtl ellei' iiimiit onföllntleitiigiiiiile >5 boeiide. 795 720

38 § FMH 2Ö0.40-2 H Fo!vård dllr nmii ffiiivunder skllriinde eller sjickaiide verkryg 2385 795 1440 720

38 9 FMH 200.41)-3 H Taiiiering. iikuptiiiMi;r eller pierciiig som egeii verksiimliet.  3975 795 2160 720

200.40.4 u Kiroprsk«ov, nnprnpn«* sjiikgymnustik iicli liknuiide. 795 720

200.40-5 u övrigu 'iiiieriii;iiva behiiiidliiigur. 795 720

21)0.50-I u kli'oiisaiilllggniiig. gym eller motsviii'aiide. 795 720

38 § FMH 201).50-2 l-I Biiiiiillngbiid SOnT'l!l' upplålnu ål ullmllnlteten eller SlJn! imnoi's lål!VllnaS ilV
måiiiia mlföuiiskor. 3975 795 zibo 720

200.50-3 u Slraiidbiid. 795 720

200.61):'! u Bosil!dcr mcr.l mei' llii 5!Xl Illgeiilieieriiiom'sffinuna bosiadsomride. '-'-- 795  vio

21Xl61)-2 u B(lSliider me( illl 200 Iligeiilie}ei' mell lll}gSl 51)O Illgciilieter iliOnl Siimnia
bosladsonåle.

795 720

200.60-3 u BoÄiiidcr mcr Un 25 Illgeiilieler nlen lidgst2(10 lilgeiilieler iiiom siinuiiii
bos(iidsoniride.

795 720

200.60-4 u BOS{!IdeT nle(l IlögSl 25 lilgeiihelei' ill0fö samma bosliidsoniridc. 795 720

200.61).5 u Hoiell, kursgåi'tl med öveiiiimiiingsnföjliglici. folkliiigiikola mcd boeiiile. '
viiiidriirliem. ki'iniiiialvåril. 795 710

200.61)-6 u C+imiiiig/sliiguiilllggiiiiig. 795 720

200.60-7 U Bed & brciikfast. 795 720

>ii0.60-8 u Öv:'!gl lillllllligt'6o;iide. 795 720

200.70-I u Lokn!er föy förvuru»g av djur. 795 720
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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 itaxan 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 miljö-
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 ijuni år 2016.

I det nya taxeförslaget lyder texten i6 § rörande timavgiften.
Timavgift i derina 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 Utdragsbestyrkande
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forts. Ks § 381

l 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 irite 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 fö5er 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.

Mi5ö- 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 protokol} den 5 september 2017, § 98
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 25
oktober 2017, punkt 3
Mi5ö- 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,
7>k/=, ) - ii p;n)

Utdragsbestyrkande
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Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter (förslag)
Inledande bestämmelser

10 Denna föxa gäuet avgiftet för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för offentlig kontroll,
enligt lag (2006:805) om fodet och animaliska biprodukter, de föteskrifter som meddelats med
stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.
2 S Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärdet vid offentlig konttoll i
Övrrgt.

3 S Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

offentlig kontrou som beror på klagoml som visai? sig obefogat och där
verksamhetsutövaten samtidigt hat uppfyut ktavet på egenkonttoll, enligt MB kap 26 S 19,
inom det område som klagomuet avser
handläggning som beror på överklagande av beslut.

4 S Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av lQJiljö- och byggnadsnämnden.

*

*

Timtaxa (timavgift)

5 S Tirnavgiften i denna taxa år densamma som kommunens gällande tirnavgift föt tillsyn enligt
rniljöbalken.

Avgiftsuttag sker i förMuande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas ellet i förbffilande tiu
faktiskt nedlagd kontrontid i varje iende eller enligt de andra gmnder som anges i taxan.
I de fau tirnavgift tas ut i föthållande till faktiskt nfölagd konttolltid avses med kontroutid den
sarnmanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden hat använt för inläsning av ätendet,
kontaktet med pattet, samtåd med expettet och myndigheter, inspektioner, revisioner, beredning
i övrigt i ätendet samt föredragning och beslut.

För inspektioner, mätningar och andra offentuga kontroller som utföts vatdagai' mellan klockan
19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, ttettondagsafton,
rnidsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gföget otdinarie tirnavgift.

Årlig kontrollavgift

6 S Föt noimal offentLig konttoll som ska säketställa eftetlevnaden av best?elsetna om
anjrnaliska biptoduktet ska en fast åtlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den
konti'outid rnjljöskyddsnämnden bedömer tillräcMg.

#.I,IaiJ
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Konttoutiden bestäms genom en riskanalys enligt de tiktlinjer som Jordbruksverket lagt fast i sina
vägledningsdokument.

Den åtliga kontronavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan

7 S Fast år?lig kontrollavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska
betalas med helt avgtftsbelopp för vatje påbörjat kalenderår som verksamheten bedtivs. Det
framgår av 10 S förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig konttou av foder och
anirnaliska biprodukter.

8 S Den årliga konttollavgiften ska betalas av den Eör?etagare som befattar sig med anirnaliska
biprodukter vilkens verksarnhet är föremål för kontrou.

Avgift för extra offentlig kontroll

9 S Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontrou som går utöver den
norrnala kontrouverksamheten, tas avgift ut för ne%d kontrolltid enligt tirntaxan i5 S

Enligt attikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig
kontrou föt att säkerställa kontrollen av eftetlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som hat ansvaret för den
btistande eftetlevnaden, euer får den företagare som äger euer innehar produkterna vid den tid då
den extra offentliga kontrouen genomförs, debiteras de kostnader som den extta offentliga
kontrollen 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 nedgrävning av anirnaliska biptodukter m.m. ska betalas med en avgift
motsvarande högst 2 tirnmars handläggningstid.

Avgiftens erläggande m.m.

12 S Betaföing av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och byggnadsnämnden Betaföing ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift euer på faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

13 S Av 33 S lagen om foder och anirnaliska biproduktet framgår att nämnden får förordna att
dess beslut om avgift ska gia omedelbart även om det överklagas.

14 S Enligt 31 S lagen om Eodet och anirnaliska biprodukter över%s kornrnunal nämnds beslut
om avgift hos länsstyrelsen.

l /')
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Denna taxa träder i kraft XXXX-XX-XX.
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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 mi5ö-
prövningsförordningen har verksamheten uppmärksammat att taxan för
strålskydd inte har uppdateras till gällande timavgift inom miljökontorets
arbetsområde.

Timavgiften för mi5ökontorets 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.

I 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

<,g 1,,;i,)
Utdragsbestyrkande
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Som fö5d av anpassning till miljöbalkstaxan utgår 4 § om indexreglering
av timavgiften.

I3 § 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 i7 § 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.

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 prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen antas enligt förslag
från miljö och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 5 september 2017, § 99

Justerare

gg )ib
Utdragsbestyrkande
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Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 25
oktober 2017, punkt 3
Mi5ö- 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

9'2
Justerare

ill
Utdragsbestyrkande
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Taxa enligt strålskyddslagen (förslag)
Taxan är beslutad med stöd av 43 S sfölskyddslagen (1988:220),
16 a S st?tålskyddsförotdningen (1988:293) med hänvisning tilll6 S får kommunfullrnäktige
meddela föresktifter om av@Et för en kommunal nämnds kostnader för tillsyn över
solaiieverksamhet,

19(§ Su'ålsäkethetsmynåghetens föteskiiftet (SSMF?S 2012:5) om solarier.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gället avgifter föt Miljö- och byggnadsnämndens kosföader för tillsyn enligt
strusk7ddslagen (1988:220) och de föresktifter som meddelats med stöd av lagen.
2 e) Avgiftssk71dig Å den som bedriver eUet avser att bedtiva solarieverksamhet som omfattas av
sfölsl.7ddslagen.

3 S) Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat och där
verksamhetsutövaten samtidigt hat upp'fyut ktavet på egenkontroll, enligt MB kap 26 S 19,
inom det område som klagom&t avser.
Handläggning som sker med anledning av att beslut av Miljö- och byggnadsnämnden enligt
sttålskyddslagen ellet fötesktiftet meddelade med stöd av lagen övetklagas.

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fatfös av Miljö- och byggnadsn?nden.
5 § Enligt 31 S strålskyddslagen ska den som bedrivet verksamhet enligt lagen på begäran av
tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahåua de handlingar som behövs Eör?
tiusynen.

6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske tul Miljö- och byggnadsnämnden. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift euet i räknfög

*

*

Avgiff med anledning av anmälan

7 § Av 10 S Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om
solarier och artificiella solningsanläggningar SSMFS 201:5 [tamg?ar att den som avser att
bedtiva vetksamhet där kosmetiskt solanum upplåts till allmänheten ska anrnffla vetksamheten till
Miljö- och byggnadsnämnden. Patagrafen anger också vilka förändmngar av verksamheten som
vetksamhetsutövaten tnåste anmäla till Miljö- och byggnadsnämnden.
Avgift för handläggning med anledning av anrnfflan av solatieverksamhet tas ut enligt nedan

Anmälan av ny verksamhet 3 x tirnavgift

i'l Å-5,!'= If?,'
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Anmälningspliktig förändring av befintlig verksamhet 2 x timavgift

j-'ivgift med anledning av anmälan ska betalas föt vaiie avgiftsbelagt ätende som anmälan avset.
I avgiften för anmffian om ny verksamhet ingåi: en (1) inspektion gsr verksamheten.
Om inspektion måste ske vid ytterligare tulfffle tas tirnavgift enligt S 8 ut för Miljö och
byggnadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

Timavgift

8 § Tirnavgift i denna taxa är densamma som kotnrnunens gällande tirnavgift föt tillsyn enligt
rniljöbalken. llvgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varie ärende.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid ]!vfiljö- och
byggnadsnämnden har använt för inläsnfög av ärendet, kontakter med parter, samråd med
expetter och myndigheter, inspektioner, tesor, revisioner, provtagrög och kontrouer i övrigt,
beredning i övrigt i ätendet samt fötedtagning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in
restid.

Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timrne nedlagd handläggningstid.
För inspektioner, rnätningar och andta konttollet som utförs vatdagar meuan klockan 19.00 och
07.00, lötdagar, söndagar, julafton, nyårsaffon, påskafton, rnidsornrnarafton euer helgdagat, tas
avgift ut med 1,5 g;inger ordinarie timavgift.

Avgiften ska etläggas av den som bedriver verksarnhet som Å anrnälningspliktig enligt vad som
Eramgar av 8 S ova.n.

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 S strålskyddsförordningen följer att beslut om avgift överklagas hos
förvaltningsrätten.

Denna taxa tråder 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 mi5oner 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.

!J
)

?Justerare
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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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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 260 000 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, 'q 77

/q
lusterare
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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 fö5ande 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

'?Justerare
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Ks § 385 Dnr KS 2017/0362

Reviderad förbundsordning, Skaraborgs Komrnunalförbund

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, g 24

Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 196

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ks § 386 Dnr KS 2017/0135

Besvarande av återremitterad motion om att kommunen förvär-

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 5udproblematiken 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
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Motion om Röda kva-m

Tilt ett levande ki?ilturiiv hör riiöjligheten att nyttja lokater för att utöva den?ri?a kultur i. Töreboda har
en g?rnat biograf, Röda Kvarn, som inte: 'varit öppen f6r allrrförföeten de senaste åren. 'Nu fu'ins en
möj lighet att komrnun?en sk"ulle kunna förvärva samt varsamt renoveya fastigheten och anpaSSa den
så att lokalen kan nyttjas till teaterföreställni?ngar, konserter, filrnvisningar, mötea och kvser. Till
detta hör självklart ocksa tillgänglighetsari?passning för fa?nlctionshindrade.
Detta skulle innebära ett stort lyft för k"ulturlivet i Töreboda sam?tidigt som det skulle vara värdefullt
att bevara en unik byggnad i centrum.

Vi yrkar därför att

- kormnunen genom sitt fastighetsbolag förvärvar fastigheten och renoverar den enlino OVan
- kormnunen sföller fastigheten till förfogande för kornrnuninvånamas kulturella aktiviteter

Vänsterpartiet Töreboda
Genom

I:('(') ?'b/'fA'{!-'g t?li'[Qr
M?attias Fate.ke
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Ks § 387 Dnr KS 2017/0234

Ansökan om bidrag, Aktiv fritid för alla

Kommunstyrelsens beslut

1. Föreningen "Aktiv fritid för alla" bevi5as ett verksamhetsbidrag med
totalt 30 000 kronor för år 2017.

2. Finansiering sker med 20 000 kronor ur kommunens schablonersätt-
ning från Migrationsverket för nyanlända personer med uppehållstill-
stånd. Resterande 10 000 kronor finansieras ur kommunens bidrag
från Migrationsverket för stödinsatser av förebyggande karaktär till
barn under 18 år som omfattas av lagen om mottagande av asylsök-
ande.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 följande;
* Föreningen "Aktiv fritid för alla" beviljas ett startbidrag med 4 000

kronor.

Kommunens Mottagningsenhet får i uppdrag att ta fram ett förslag till
samarbetsavtal med föreningen "Aktiv fritid för alla".
När ett förslag till samarbetsavtal finns kan ansökan om verksamhets-
bidrag behandlas av kommunstyrelsen.
Finansiering sker ur kommunens schablonersättning från
Migrationsverket för nyanlända personer med uppehållstillstånd.

*

*

*

Samverkansavtal har upprättats mellan föreningen Aktiv fritid för alla,
kommunens Individ- och familjeomsorg, samt kommunens
Mottagningsenhet. Samverkansavtalet omfattar språkundervisning, sam-
hällsinformation och läxhjälp i egna lokaler på persiska, dari, arabiska och
engelska. Samverkansavtalet omfattar även uppsökande verksamhet och
informationsspridning till både asylsökande och nyanlända (både barn,
unga och vuxna).

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 17 augusti 2017, § 63
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 september 2017

{S
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Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 17 augusti 2017, § 63
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 september 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 271
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 153
Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2017, § 304
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2017 med bilaga, Sam-
verkansavtal IOP Ideburet offentligt partnerskap
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 199

Expedieras till;
Föreningen "Aktiv fritid för alla"
Kommunchefen

Ekonomikontoret

Mottagningsenheten

gsa
Justerare
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Ks § 388 Dnr KS 2016/0255

Organisation för kostverksamheten från 2018-Ol-Ol

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra följande förändringar av organi-
sationen för kostverksamheten:

1. Kostverksamheten delas upp i två organisatoriska områden. Områdena
är Centralskolan/Älgarås/Moholms skola och Töreboda (Björkängens
kök med flera) /Krabbängsgården.

2. Befattning som Kostchef upphör och ersätts med en heltidsbefattning
som Koststrateg.

3. Kommunchefen har ansvar för hela kostverksamheten och är chef för
två teamledare och en koststrateg.

4. Verksamhetsansvar för centralskolans kök och restaurang delas mel-
lan kock (ej teamledaren) och rektor för Centralskolan.

5. Koststrategens övergripande uppdrag framgår av tjänsteskrivelsen,
bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Från och med år 2016 har ett ekonomiskt ansvar fördelats till respektive
kök. Det innebär att varje enskilt kök har ett ansvar för sin budget (perso-
nal- och driftkostnader). Som grund för budgeten ligger antal sålda por-
tioner.

Budgetansvarigas uppgift är fö5ande:
a) Kontroll och attest av fakturor
b) Kontroll varje månad (rapport från ekonomisystemet) av att kostna-

der som belastat kökets konto är rätt.

c) Kontroll varje månad i personalsystemet att de som fått lön på kökets
konto är rätt personer.

d) Uppföljning av redovisning jämfört med budget. Rapport till teamle-
dare.

Justerare
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e) Skapa ett ekonomiskt tänkande, effektivt användande av arbetstid, en
budget i balans och nöjda kunder genom regelbunden dialog med kol-
legor och "köpande" verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutade den 2 november 2016 följande;
* Kostverksamheten delas upp i tre organisatoriska områden. Områ-

dena är Centralskolan/Älgarås, Moholm, samt Töreboda (Björkängens
kök med flera).
Respektive område har en arbetsledare som är kock med teamledar-
funktion.

Kostchefen har ansvar för hela kostverksamheten och är chef för tre

teamledare. Dessa fyra ingår i kostverksamhetens ledningsgrupp.
För mottagningsköken, vilka ingår i område Töreboda, finns en sam-
ordnarfunktion, som innehas av en av medarbetarna.

Kostchefens och teamledarnas övergripande uppdrag framgår av kom-
munchefens tjänsteskrivelse.

*

*

*

*

Medarbetare och nya budgetansvariga inom kostverksamheten har tagit
emot, utfört och klarat av det nya ansvaret på ett positivt och utmärkt sätt.
Ansvarsfördelningen påverkade och förändrade kostverksamhetens orga-
nisation från 2017-Ol-Ol. Arbetsledning för medarbetarna flyttades från
Kostchefen till teamledare och den förändringen har inneburit att kom-
munchefen gör följande bedömningar:
* Behovet av en kostchef har minskat. Teamledarna har tagit en tydlig

plats i organisationen. En förutsättning för det har varit ett ökat stöd
från ekonomi- och personalenheterna.
Behovet av tid för strategiska frågor som upphandling, kostens bety-
delse för folkhälsan, mi5ön, uppfö5ning, förändringsarbete finns kvar
och har ökat.

Behovet av teamledare har minskat från tre till två. Sambandet med

berörd verksamhet (skola, förskola, äldreomsorg) har förstärkts.

*

*

Kommunchefen lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Protokoll från förhandling enligt 11 § MBL (Lag om medbestämmande i
arbetslivet) den 21 september 2016
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2016, § 194
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 344
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 27 oktober 2017 med bilaga Kost-
verksamhetens organisation
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 201
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Jäv

På grund av jäv deltog inte Lars-Åke Bergman (S), Berit Bergman (S) och
Kenneth Carlsson (S) i handläggningen av detta ärende.

Bilaga Ks § 388/17

Expedieras till;
Kommunchefen

Kostchefen

Teamledarna

Kocken för Centralskolans kök
Rektorn för Centralskolan

Barn- och utbildningschefen
Äldreomsorgscheferna
Personalavdelningen
Lönekontoret

Justerare
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Organisation för kostverksamheten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra följande förändringar av
organisationen för kostverksamheten:

Kostverksamheten delas upp i två organisatoriska områden. Områdena är
Centralskolan/Älgarås/Moholms skola och Töreboda (Björkängens kök
med flera) /Krabbängsgården.

Befattning som Kostchef upphör och ersätts med en heltidsbefattning som
Koststrateg.

* Kommunchefen har ansvar för hela kostverksamheten och är chef för två
teamledare och en koststrateg.

Verksamhetsansvar för centralskolans kök och restaurang delas mellan
kock (ej teamledaren) och rektor för Centralskolan.

Koststrategens övergripande uppdrag framgår av tjänsteskrivelsen.

*

*

*

Bakgrund och sammanfattning av ärendet

Från och med år 2016 har ett ekonomiskt ansvar fördelats till respektive kök.
Det innebär att varje enskilt kök har ett ansvar för sin budget (personal- och
driftkostnader). Som grund för budgeten ligger antal sålda portioner.

Budgetansvarigas uppgift är följande:
a) Kontroll och attest av fakturor
b) Kontroll varje månad (rapport från ekonomisystemet) av att kostnader som

belastat kökets konto är rätt.

c) Kontroll varje månad i personalsystemet att de som fått lön på kökets konto
är rätt personer.

d) Uppföljning av redovisning jämfört med budget. Rapport till teamledare.
e) Skapa ett ekonomiskt tänkande, effektivt användande av arbetstid, en

budgeti balans och nöjda kunder genom regelbunden dialog med kollegor
och "köpande" verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-02, § 344, följande:
1. Kostverksamheten delas upp itre organisatoriska områden. Områdena är

Centralskolan/Älgarås, Moholm, samt Töreboda (Björkängens kök med
flera).

2. Respektive område har en arbetsledare som är kock med
teamledarfunktion.

3. Kostchefen har ansvar för hela kostverksamheten och är chef för tre

;!;-? lii '
teamledare. Dessa fyra ingår i kostverksamhetens ledningsgrupp.
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4. För mottagningsköken, vilka ingår i område Töreboda, finns en
samordnarfunktion, som innehas av en av medarbetarna.

5. Kostchefens och teamledarnas övergripande uppdrag framgår av
kommunchefens tjänsteskrivelse.

Medarbetare och nya budgetansvariga inom kostverksamheten har tagit emot,
utfört och klarat av det nya ansvaret på ett positivt och utmärkt sätt.
Ansvarsfördelningen påverkade och förändrade kostverksamhetens
organisation från 2017-Ol-Ol. Arbetsledning för medarbetarna flyttades från
Kostchefen till teamledare och den förändringen har inneburit att jag gör
fö5ande bedömningar:

Behovet av en kostchef har minskat. Teamledarna har tagit en tydlig plats i
organisationen. En förutsättning för det har varit ett ökat stöd från
ekonomi- och personalenheterna.

Behovet av tid för strategiska frågor som upphandling, kostens betydelse
för folkhälsan, miljön, uppföljning, förändringsarbete finns kvar och har
ökat.

Behovet av teamledare har minskat från tre till två. Sambandet med berörd
verksamhet (skola, förskola, äldreomsorg) har förstärkts.

*

*

Ärendet

Teamledare

Teamledare har bland annat ansvar för tilldelad budget, fördelade
arbetsmiljöuppgifter, leda arbetsplatsmöten samt hålla utvecklings- och
lönesamtai med underställd personal. Teamledaren ingår i kostverksamhetens
ledningsgrupp och är med och utvecklar måltidsverksamheten så att den ska
bli ännu bättre för våra gäster. Från och med 2018 ansvar även för
kompetensförsörjningsplan och personalförsörjningsplan.

Koststrateg
Direkt underställd kommunchefen. Ingår i kommunledningskontorets
utvecklingsenhet. Uppdragsbeskrivning enligt följande:

Livsmedelsupphandling
Utveckla och förbättra avtalstrohet vid livsmedelsinköp.
Utreda och utveckla de små kökens livsmedelsinköp och matlagning (LSS-
verksamheten)
Systemansvarig för verksamhetsstöd.
Uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Diverse uppdrag, för närvarande underhåll Moholms kök, renovering av
Kornknarren, tillagningskök Kastanjen, förbättringsprojekt Centralskolan
och Kilen.

Planering av utbildning och annan kompetensutveckling inom kostområdet.
Kostfrågor ur ett folkhälsoperspektiv - samarbete med folkhälsostrategen.
Miljöfrågor - källsortering av sopor - samarbete med utvecklingsenheten

0

*

*

*

*

*

@

*

,;4<'

Ledningsfilosofi

Medarbetarna leds genom öppen kommunikation, förtroende och ömsesidig
respekt och med ett hälsofrämjande synsätt. Som chef stödjer och vägleder du

yhl
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medarbetarna i arbetet. Du entusiasmerar och uppmuntrar medarbetarna att
utöver det löpande arbetet också vara aktiva i ett ständigt pågående
utvecklings- och förbättringsarbete.
Ekonomi

Totalt sett för kostverksamheten så ska organisationsförändringen hålla sig
inom tilldelad nettoram. Prissättningen per måltid bör förändras maximalt en
gång per år.

Från och med 2016 är det ekonomiska ansvaret och resultatet gemensamt för
köket och den verksamhet som köket lagar mat till. Budgetresultatet delas lika
mellan respektive kök och verksamhet. Hälften av över- eller underskott
överf6rs till nästkommande år.

Riskanalys

En händelse är en risk för att någonting kan inträffa. S = hur stor sannolikhet
för denna händelse att inträffa på en skala mellan 1-6. K = Konsekvens som
denna händelse innebär för projektet på en skala mellan 1-6. R = Resultat av S
xK.

Töreboda 2017-10-27

Per-Ola Hedberg
Kommunchef

Bilaga:

1. Kostverksamhetens organisation

Beslutet ska skickas till:

"[Skrivtexthärl"

jjg ym

Händelse s K R Åtgärd Ansvarig

Teamledarna saknar

kompetens som
arbetsledare.

2 6 12 Kompetensutveckling
genom utbildning och
löpande metodstöd.

Personal-

enheten

Personalbudgeten
räcker inte till

teamledarnas

uppdrag.

3 6 18 Utökning av tid i några kök.
Avstämning löpande om
behov av anpassning av
verksamheten.

Per-Ola

Kerstin

Rekrytering -
personal saknas.

3 5 15 Kostenheten är ansluten till

bemanningsenheten.
Heltidsprojektet påbörjas.

Jeanette
Ann-

Christine
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Förslag ny organisation för Kostverksamheten från 2018-Ol-Ol Bilaga
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2017-10-2'7
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/

l Kommunchef

Teamledare (100%)
Centralskolan

Älgarås
Moholm

Antal medarbetare: fn 7

l

Teamledare (100 %)
Björkängens kök
Krabbängsgården
Björkängens restaurang
Kilenskolan

Syrenen

Bergmansgården
Kornknarren

Antal medarbetare: fn 13 + 5

lönebidrag

l

i
l

l
I
l
l

Koststrateg (100 %)
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Ks § 389 Dnr KS 2017/00285

Informations- och kännedomsärenden från Utbildnings- och
kulturutskottet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Vid Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 9 november 2017
redovisades fö5ande informations- och kännedomsärenden;

Samverkansgrupp utbildning och kultur den 6 november 2017.
Närvarande hade varit barn- och utbildningschef Marita Friborg, sekrete-
rare Peter Andersson, Lärarförbundet Elina Runkvist och Peter Blomberg,
Lärarnas Riksförbund Lennart Holmkvist, Vision Cindy Norlin och
Akademikerförbundet SSR Ann Östh.

Barn- och utbildningschef Marita Friborg anmäler sex delegationsbeslut
om kränkande behandling från Centralskolan, två från Kilenskolan och ett
från Älgarås skola.

Sju tillbud och skadeanmälan har inkommit från Kilenskolan, tre från
Björkängsskolan och två från Moholms skola. Tre olycksfallsrapporter har
inkommit från Moholms förskola. En uppfö5ning av tillbud det vill säga
händelser som kunde ha lett till att någon skadats har inkommit från för-
skolan Kastanjen.

Skolverket har beslutat att godkänna Töreboda kommuns redovisning av
statsbidrag för handledare inom Läslyftet läsåret 2016/2017 med 702 000
kronor utan återkrav.

Skolverket har också beviljat kommunen en bidragsram för ökad jämlikhet
i grundskolan om 870 805 kronor.

Ordföranden i Utbildnings- och kulturutskottet Marianne Asp-Henrysson
(C) lämnar en redogörelse i ärendet.

!'<,
K7

'?Justerare
,]jlÅ,'

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 november 2017, § 97

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen

?Justerare.
:d - /"il

Utdragsbestyrkande
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Ks § 390 Dnr KS 2016/00267

Information om gymnasieskolan och vuxenutbildning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

IM (Introduktionsprogrammet)-samordnare Marie Persson från
Kanalskolan informerade vid Utbildnings- och kulturutskottets samman-
träde den 9 november 2017 om Introduktionsprogrammet - ett gymnasie-
program.

Introduktionsprogrammet har fem ingångar:
* Preparand
* Individuellt alternativ

* Språkintroduktion
* Yrkesintroduktion

* Programinriktat individuellt val

Hela styrkedjan måste vara med.
Huvudmannaniyå:

* ledning av verksamheten
* analys av resultat, åtgärder, uppföljning

Rektorsnivå:

* förutsättningar för och uppföljning av den inledande bedömningen
* analys av åtgärder, fokus på elevens kunskapsutveckling

Lärarnivå:

* planering och genomförande av undervisning
* samverkan mellan ämneslärare och studiehandledare
* analys, bedömning, åtgärder

Språkintroduktionen är näst största gymnasieprogrammeti Sverige, tätt
efter samhällsprogrammet. Ser man till elever-i årskurs 1 har IM-SPRÅK
flest elever av alla program. Praktikplatser är svårt att få fram.

Justerare

]!> ,h'
Utdragsbestyrkande
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Ordföranden i Utbildnings- och kulturutskottet Marianne Asp-Henrysson
(C) lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 november 2017, § 98

Utbildnings- och kulturutskottet mottog informationen den 9 november
2017 och översände den till kommunstyrelsen för kännedom.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen

Justerare

{(" ;7t,,]
Utdragsbestyrkande
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Statistik inom barnomsorgen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg redovisade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 9 november 2017 aktuella siffror från

förskoleavdelningarna och från fritidsavdelningarna samt anmält plats-
behov till barnomsorgen för oktober månad. Det är trångt inom barnom-
sorgen.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 november 2017, § 99

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 november 2017 fö5ande;
Utskottet har tagit del av informationen och översänder den till kommun-
styrelsen för kännedom.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen

<'g
Justerare

tit/
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Utdragsbestyrkande
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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 fö5ande: 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

2j,g
Justerare

IlJ4;'
Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-11-2 9

Sida

634

forts. Ks § 392

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

,l,«
Justerare
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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

;g q' lfh'
Utdragsbestyrkande
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Kommunbidrag till studieförbunden 2016-2017
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Kommun Anslag -16
Kr Per/inv

Anslag -17
Kr Per/inv

Diff "I6-17 - Il% IlKr

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%
oals:E.t:l 67 000 kr 14 67 000 kr 14 - kr 0,00%
Essunga 125 000 kr 22 125 000 kr 22 - kr 0','00%
Falköping 1845 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 Rr 29 3619kr o,gez
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 1 270 000 kr 30 - kr 0,00%
cerum 'I 025 000 kr 26 1 025 000 Är 25 - kr 0,00%
Lidköping 1 732 000 kr 45 '1732 000 kr 44 - kr 0,00%
Li)Ia 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%
IMark 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 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 i 1735 000 kr 48 1735 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,:25 000 kr 23 - kr Ö:ÖO%
Sotenäs 200 000 kr 22 ' 200 000 kr 22 - kr 0,00'%
l Stenungsund 416 000 kr 17 416 000 kr 16 - kr 0,00%
j Strömstad 240 000 kr 19 240 000 kr 19 - kr 0,00%
'Svenljunga 204 400 kr 19 204 400 kr 19 - kr 0,00%
ianum 384 500 kr 29 400 000 kr 32 15 500 kr 4 03%
Tibro 341 000 kr 32 341 000 kr 31 - ffir 0,00%
ITidaholm
l' .

800 000 kr 62 800 000 kr 62 - kr 0,00%
'Tjörn 290 000 kr i 19 ' 340 ÖOO 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, 1 9%
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%
IVänersborg 1260 000 kr 33  1 260 000 kr 32 - kr 0,00%
IA@.41 ' 300 000 kr 24 l 300 000 kr 23 - kr 0',60'3o
Ockerö 270 000 kr 22 270 000 kr 21 '- kr 0,00%
H.pumma 61 681 281 kr 28 62 124 913 kr 28 443 e32 kr 0,72%
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Inskrivning inom särskola

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen över inskrivna elever inom
grundsärskola respektive träningsskola, bilaga.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet

Grundsärskola är ett alternativ till grundskola för elever som inte bedöms
kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utveck-
lingsstörning. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en
utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättning och som, så långt
det är möjligt, motsvarar den utbildning som ges i grundskolan. Eleverna i
grundsärskolan fö5er grundsärskolans läroplan och kursplaner. Kurspla-
nerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framför allt
när det gäller de teoretiska delarna.

Inom grundsärskolan finns också inriktningen Träningsskola. Om skolan
bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbild-
ningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven ämnesområden iinrikt-
ningen Träningsskola. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskola
fem ämnesområden; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, var-
dagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Det är möjligt för en elev att
läsa en kombination av ämnen och ämnesområden. Totalt är elya eleyer
inskrivna.

Ordföranden i Utbildnings- och kulturutskottet Marianne Asp-Henrysson
(C) lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2017
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 november 2017, § 102

l(Z
Justerare
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-29

Sida

637

forts. Ks § 393

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 november 2017 följande;
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna redovisningen över
inskrivna elever inom grundsärskola respektive träningsskola.
På nästa Uku-möte redovisas dokumentet "Plan för mottagning i
särskola".

*

*

Bilaga Ks § 393/17

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen

'?Justerare

; ';;?, I[t-/
Utdragsbestyrkande



Töreboda kommun
Datum

2 017-10-2 6 KS 2015-00020 Sida 2 av 2

;kivningar i gi
Skola

'?lenskolan

ffi

ntralskolan

Töreboda 2017-10-26

Marita Friborg
Barn- och utbildningschef

S," x'vvir / a i[A

Under

utredning

Totalt antal

elever i

grundsärskola

Amnen Inriktning
träningsskolan

/ämnesområden

4 elever 1 elev 3 eföve;  ' i 3 elever

l
l

1 elev 1 elev, slöjd, musik,
idrott

ll
l

l

6 elever 4 elever varav

2 har anpassad
studiegång och
inte läser

engelska

2 elever l
l
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Sida
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Ks § 394 Dnr KS 2017/00367

Risk- och sårbarhetsanalys Office 365 för Utbildning och kultur

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner att Utbildningsverksamheten kan använda
molntjänsten Microsoft Office 365 (0365) enligt förutsättningarna som
anges i risk- och sårbarhetsanalysen, vilken är framtagen med stöd av säk-
erhetssamordnare Per Ahlström.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet

Utbildningsverksamheten har för avsikt att börja använda molntjänsten
Microsoft Office 365. Tjänsten ger bland annat tillgång till de senaste ver-
sionerna av Office-programsvit (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
OneNote, Publisher, Skype och Access), Sharepoint, Overdrive med mera.
Det senare ger bland annat förbättrade möjligheter för samarbeten i pro-
jekt och arbetsgrupper samt att dela dokument. Tillgång till tjänsten kan
fås från alla enheter som har tillgång till Internet (datorer, surfplattor, te-
lefoner och liknande). Personalens hemkataloger kommer också att över-
föras till tjänsten och inte längre finnas sparade på KIS-servrarna.

Känsliga uppgifter kommer även fortsättningsvis att sparas på KIS-serv-
rarna. Den risk- och sårbarhetsanalys som ligger till grund för beslutet tar
upp de lagkrav, risker och åtgärder som behöver genomföras av utbild-
ningsverksamheten för att kunna börja använda Office 365. Säkerhetssam-
ordnare Per Ahlström har lett arbetet med risk och sårbarhetsanalysen
utifrån framtagen standard och mall inom MTG.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2017 med
bilaga Risk och sårbarhetsanalys för Utbildningsverksamheten inför
övergång till Office 365
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 november 2017, § 103

Justerare

[s l 9.å.l'OaU7r

Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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forts. Ks § 394

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 november 2017 följande;
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna att Utbildningsverk-
samheten kan använda molntjänsten Microsoft Office 365 (0365) enligt
förutsättningarna som anges i risk- och sårbarhetsanalysen, vilken är
framtagen med stöd av säkerhetssamordnare Per Ahlström.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
IT-chefen

Säkerhetssamordnaren

Ig
Justerare

li'?)
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Ks § 395 Dnr KS 2017/00352

Klagomål på barnomsorgen - lång väntan på förskoleplats

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet

Barnomsorgshandläggare, förskolechef och specialpedagog har sedan an-
sökan inkom januari 2017 haft en dialog med föräldrarna om när barnet
ska börja i förskolan. Enligt ansökan önskades plats hösten 2017. Special-
pedagog tog efter medgivande av förälder kontakt med habiliteringen i
maj månad för att planera inför start i förskolan i hösten. Då barnet har
funktionshinder behövdes först en utredning för att identifiera barnets be-
hov så förskolan kunde anpassa verksamheten efter de behov som skulle
framkomma i utredningen. Utredningen försenades av fami5ens semester
så tider fick bokas om. Nu har barnet dock erhållit en del av de viktiga
hjälpmedel som är en förutsättning för vistelse i förskolan. Ett
Västbusmöte har hållits i september och ett nytt är inplanerati november
då barnets behov diskuteras vidare. I samråd med föräldrar kommer barn-
ets inskolning att påbörjas i slutet av oktober.

Ordföranden i Utbildnings- och kulturutskottet Marianne Asp-Henrysson
(C) lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 november 2017, § 105

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 november 2017 följande;
Utskottet har tagit del av informationen och skickar den till kommunsty-
relsen.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen

(g
Justerare

i?A?
Utdragsbestyrkande
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Ks § 396 Dnr KS 2017/00233

Rapport efter skolinspektionens besök på Centralskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av huvudmannen Töreboda kom-
mun under hösten 2017.

Skolinspektionens tillsyn visar att verksamheten vid Töreboda
Centralskola i stor utsträckning lever upp till kraven i styrdokumenten
inom de områden som tillsynen omfattar. Tillsynen visar inte annat än att
det vid skolenheten bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som uppfyller
författningarnas krav. Tillsynen visar heller inte annat än att undervis-
ningen på skolan utgår från och omfattar målen iläroplanen och att ele-
verna ges stöd och stimulans ilärandet. Av intervjuer framkommer vidare
inte annat än att eleverna trivs och känner sig trygga, att de har studiero i
skolan och att det finns ett förebyggande arbete mot kränkande behand-
ling. Tillsynen visar dock att det finns brister i elevhälsans förebyggande
och hälsofrämjande arbete, vilket består i att skolpsykologen inte är till-
räckligt delaktig i elevhälsans arbete på förebyggande nivå.

Ordföranden i Utbildnings- och kulturutskottet Marianne Asp-Henrysson
(C) lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 november 2017, § 106

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 november 2017 följande;
Utskottet har tagit del av informationen och skickar den till kommunsty-
relsen.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen

4'
Justerare
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Utdragsbestyrkande
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Ks § 397 Dnr KS 2017/00372

Läsårstider 2018/2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar det utarbetade förslaget till läsårstider
2018/2019, bilaga.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet

Ett förslag har utarbetats beträffande läs- och lovdagar läsåret 2018/2019
för elever samt arbets- och lovdagar för lärare. Förslaget följer samma
upplägg som Mariestads kommun förutom förskolornas och fritidshem-
mens inplanerade stängningsdagar. Antalet läsdagar för eleverna är 178
respektive arbetsdagar för lärare 194.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 november 2017, § 107

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 november 2017 fö5ande;
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta det utarbetade förslaget.

Bilaga Ks § 397/17

Expedieras till;
Barn-och utbildningschefen
Rektorerna

Trafikhandläggaren
Administrativ assistent K. Roslund Berg

@
Justerare

}]])
Utdragsbestyrkande
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LOV = lov för pedagoger och elever LOV-= röd dag, helgdag Länsgemensam'?studiedag

"f',-' r'l'lf?sa .<=' :I+1 / j
7?

Vecka Datum Måndag Tisdag Onsdag Totsdag Ftedag Elevdagar Iärardagar
33 1.3/8-17/8 K-dag K-dag ' K-dag K-dag o 4

34 20/8-24/8 K-% K-dag Skolstart 3 5

35 27/8-31/8 5 5

36 3/9-7/9 5 )

37 10/9-14/9 :) :)

38 17/9-21/9 5 )

39 24/g2B/g 5 5

40 1/10-5/lo 5 5

41 8/10-12/1[] 5 5

42 15710-19/10 5 5

43 22/lo-26/lo 5 )

44 29/1(l-2/11 K-dag/LOV ' K-dag/LOV K-dag/LOV LOV LOV o 3

45 5/11-9/11 5 )

46 12/11-16/11 5 5

47 19/11-23/11 5 5

48 26/1 1-30/11 K-dag/LOV 4 5

49 3/12-7/12 5 5

50 10/12-14/12 5 5

51 17/12-21/12 Avslutning 5 5

52 24/12-28/12 i LOV LOV LOV LOV LOV o o

1 31/12-4/1 ' LOV LOV LOX7 LOV LOV o o

') 7/1-11/1 K-dag/LOV K-dag/LOV Skolstatt 3 5

3 14/1-18/1 5 5

4 21/1-25/1 5 5

5 28/1-1/2 5 5

6 4/2-8/2 5 5

7 11/2-15/2 .rov LOV LOV LOV LOV o o

8 1B/2gg/: 5 5

9 25/2-1/3 5 5

10 4/3-8/3 5 5

11 11/3-15/3 , K-dag/LOV 4 5

Il 18/3-77/3 5 5

13 25/3-29/3 5 5

14 l l/4-S/4 5 5

15 8/4-12/4 5 5

16 15/4-19/4 LOV LOV LOV LOV LOV o o

17 JJ/+3G/4 i LOV 4 4

18 29/43/5 1 maj LOV '4 4

19 6/5-10/5 5 5

20 13/5-17/5 5 5

21 20/5-24/5 5 )

22 27/5-31/5 Kr hirn LOV LOV 3 3

23 3/6-7/6 ' 6 juni LOV LOV 3 3

24 10/6-14/6 Avslutning 5 5

15 17/6-21/6 K-dag K-dag K-dag o 3

I J



Elev;rnas terminstider

Höstferminen 2018:

Vårterminen 2019:
onsdagen den 22 augusti - fredagen den 21 december (82 läsdagar)
onsdagen den 9 januari - fraedagen den 14 juni (96 läsdagar)

Elevernas lediga dagar: måndag 29 oktober - fredag 2 november (l'föstlov vecka 44)
onsdag 28 november (kompetensutvecklingsdag)
måndag 24 december - tisdag 8 januari gullov)
måndag 11 febniari - fredag 15 februari (sportlov vecka 7)
måndag 11 mars (kompetensutvecklingsdag)
måndag 15 apru - måndag 22 april (påsklov vecka 16)
onsdag 1 maj

torsdag 30 maj - fredag 31 maj (Kristi himmelsfärdsdag + klåmdag)
torsdag 6 juni - fredag 7 juni (Sveriges nationaldag + klämdag)

Pedagogernas

kompetensutvecklingsdagar: tisdag 14 augusti - tisdag 21 augusti
måndag 29 oktober - onsdag 31 oktober
onsdag 28 november
måndag 7 januari - tisdag 8 januari
måndag 11 mars

måndag 17 juni - onsdag 19 juni

Pedagogernas lediga dagar: torsdag 1 november - fredag 2 november
måndag 24 decernber - fredag 4 januari
måndag 11 februari - fredag 15 februari
måndag 15 april - måndag 22 april
onsdag 1 maj

torsdag 30 maj - fredag 31 maj
torsdag 6 juni - fredag 7 §uni

Arbetsperiod:

Ferieperiod:
Verksamhetsår:

tisdagen den 14 augusti 2018 - onsdagen den 19 juni 2019
20/6 2019 - 11/8 2019
14/8 2018 - 11/8 2019

i= ill!ft ;gg la?



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-11-2 9
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 soldatfamiljen leva 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 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 följande;
Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget anses
besvarat.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare

[« l/"
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Sida
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Ks § 399 Dnr KS 2017/0391

Remiss, ansökan om kampraövervakning - Avfallshantering Östra
Skaraborg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Avfallshantering Östra
Skaraborgs (AÖS) ansökan om kameraövervakning.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län anhåller om Töreboda kommuns ytt-
rande över Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) ansökan om kamera-
övervakning senast den 6 december 2017.

AÖS vill sätta upp två rörliga webkameror på Återvinningscentralen i
Borreboda för att minska inbrott och skadegörelse och övervaka töm-
nings- och snöröjningsbehovet samt personsäkerheten vid icke-öppettid.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) ansökan om kameraövervakning.

Expedieras till;
Länsstyrelsen

Justerare

,,X,<? NA/
Utdragsbestyrkande



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Ks § 400 Dnr KS 2015/0011

Information från Kommunalförbundet Skaraborg

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från Kommunalförbundet Skaraborgs samman-
träde den 10 november 2017.

Justerare

;f;r;) ,t<i-'
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Sida
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Ks§40l Dnr KS 2015/0057

Information från Folkhälsorådet

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från Folkhälsorådets sammanträde den 13
november 2017.

Justerare

-dg t/»/
Utdragsbestyrkande
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Ks § 402 Dnr KS 2015/0012

från kommunchefenInfo pxqil'pqiq
I»rrTldTIUn

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen informerar att kommunledningskontoret fått i uppdrag av
Utvecklingsutskottet att lämna förslag om boende, vilket kan användas till
elever på Sötåsen vintertid och turister sommartid. Kommunchefen infor-
merar vidare om befolkningsutvecklingen. De senaste statistikuppgifterna
(för september månad) visar en ökning av invånarantalet med 3 7 till totalt
9 502. En noggrannare analys görs när oktober månads statistik kommit.

(2>
Justerare

/
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Kommunstyrelsen
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Ks § 403 Dnr KS 2015/0013

Anmälan av dele7ationsbeslut
c» -------

Kommunstyrelsens beslut

Följande beslut med stöd av delegation anmäls och läggs till handlingarna;

Protokoll

vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 13 november 2017 inklu-
sive individärenden samma dag,
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 9 november 2017 och
utvecklingsutskottets sammanträde den 8 november 2017

4 delegationslista nummer

individ- och familjeomsorgen
äldreomsorgen
LSS

9/17
10/17
10/17

delegationsbeslut nummer

kommunstyrelsens ordförande 24-25/17
vård- och omsorgsutskottets ordförande 43-48/17
kommunstyrelseledamot Pernilla Johansson 9-14/2017
ekonomichef Anders Bernhall 3/17
barn-ochutbildningschefMaritaFriborg 70-78/17
socialchefSandraSä5ö 12/17
socialsekreterare Hanna Edvardsson 7/17
trafikhandläggare Marie Djupfeldt 104-121/17

Expedieras till;
Delegater som anmält beslut

Justerare

dg }?p}
Utdragsbestyrkande
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Ks § 404

Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:

Dnr KS 2016/0035
Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 10 november 2017 om
anmälan enligt mi5öbalken angående framflyttning av tidpunkt för färdig-
ställande av ombyggnaden för kväverening vid Töreboda avloppsrenings-
verk, Töreboda kommun,

Dnr KS 2017/0321
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 7 november 2017, § 122,
Budgetprocess 4 och uppföljning av nämndens mål,

Dnr KS 2015/0247
Tekniska nämndens protokoll den 17 oktober 2017, § 190, Förslag till
handlingsplan med anledning av underskotti prognos 3, driftbudget 2017,
Töreboda kommun,

Dnr KS 2017/0166
Tekniska nämndens protokoll den 14 november 2017, § 219, Uppföljning
av driftbudget 2017 i samband med prognos 4, Töreboda kommun,

Dnr KS 2017/0063
Tekniska nämndens protokoll den 14 november 2017, § 223, Uppföljning
av internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 4,

Dnr KS 2016/0136
Tekniska nämndens protokoll den 14 november 2017, § 224, Uppföljning
av tekniska nämndens mål 2017 i samband med prognos 4.

Justerare

Å/Å }A)
Utdragsbestyrkande


