
   KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
   2020-11-19 
   
Plats och tid för sammanträde Folkets Hus, Sessionssalen den 25 

november 2020 kl. 13.30  
   
Sammanträdet sker med närvaro på distans, dvs digitalt. Om inget annat meddelas 
deltar endast presidiet fysiskt i Sessionssalen och övriga ledamöter och ersättare 
deltar vid Teams.  
 
 
Kommunfullmäktigeärende 
 

1. Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
2. Revidering av timavgift i taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
3. Ny taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 
4. Sammanträdestider 

 
Kommunstyrelseärende 
 

5. Redovisning av medelsplacering, lån och likviditetsställning 
6. Budgetuppföljning oktober 2020 
7. Kulturstipendier 2020 
8. Möjliggöra KSAU och TU med deltagande på distans 
9. Yttrande över revisionsgranskning inköp och avtalstrohet 
10. Dataskyddsombud 
11. Krigsplacering för Filipstads kommun 
12. Finansiering av del av bredbandssamordnare under år 2021 
13. Yttrande över förslag översyn av regelverk för färdtjänst och sjukresor inom 

Värmland 
14. Redovisning från kommunens Bolag (ca 30 min) 
15. Anmälningsärenden  



 
 

Filipstads kommun 
 
 
 

TAXA 

inom  

Miljöbalkens område 

 

 

 

 

 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 

Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun  
KF § xx, 2020-mm-dd 

Taxan träder i kraft 2021-01-01 
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Föreskrifter Filipstads kommuns taxa inom 
miljöbalkens område 
 
Inledning 
Taxan består av fyra delar: 

1. Taxetexterna i 1-27 §§ 
2. Taxebilaga 1, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för olika ärenden och verksamheter 
3. Taxebilaga 2, placering i avgiftsklass för miljöfarlig verksamhet och för objekt inom hälsoskyddet 

som är föremål för regelbunden tillsyn 
4. Taxebilaga 3, riskfaktorer och placering i riskkolumn med årlig tillsynstid samt erfarenhets- och 

Premieringsmodulen 
 
Definitioner: Med tillsynsmyndigheten avses den nämnd som enligt kommunens reglemente huvudsakligen 
ansvarar för kommunens operativa tillsyn enligt miljöbalken 
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Filipstads kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig 
verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av 
jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.  
 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken 
för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 
 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:  

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

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

  
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område 
överklagas.  

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
 
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och 
byggnadsnämnden.  
 
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 
kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek 
ska kunna bestämmas. 
 
Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig 

tillsynsavgift), 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 
Timtaxa 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1087 kronor per hel timme handläggningstid. 
 
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid 
den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, 
tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
8 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna 
fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den 
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version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober 
månad. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2020.  
 
Avgifter för prövning  
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast avgift 
genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  
 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 
 
10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och 
godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid 
inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader 
med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 
 
11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan 
handläggningen har påbörjats. 
 
12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås 
 
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i 
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för 
sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att 
ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. 
miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.  
 
14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som 
prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  
 
Avgifter med anledning av anmälan 
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift genom 
att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i 
övrigt som anges i taxebilaga 1. 
 
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den 
punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för 
övriga verksamheter. 
 
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 
 
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 
eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 2-32 kap. i 
miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens 
kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen 
har påbörjats. 
 
17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas 
ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.  
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Avgift för tillsyn i övrigt 
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i 
taxebilaga 1 och 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som miljö- och 
byggnadsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 
samt en riskklassificering och erfarenhetsbedömning (placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 3. Den årliga 
tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften 
beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. 
 
Ytterligare tillsynsavgift grundad på erfarenhetsbedömning efter ordinarie tillsynsbesök kan tillkomma i 
enlighet med vad som framgår av taxebilaga 3. 
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller 
inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta 
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 
 
19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid som 
anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 
 
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte 
åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta 
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 
 
20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som 
föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 
 
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 
ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan 
av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.  
 
21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med 
det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett 
- eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker 
dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast 
årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  
 
22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd 
som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas 
av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  
 
Nedsättning av avgift 
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd 
handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 
 
Avgiftens erläggande m.m. 
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Filipstads kommun. Betalning ska ske inom tid som 
anges i beslutet om avgift eller i faktura.  
 
Verkställighetsfrågor m.m. 
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 
 
26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även 
om det överklagas. 
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27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.  
 
Övergångsbestämmelser 
28 § Inplacering i taxan för regelbunden tillsyn och fast årlig tillsynsavgift (enligt taxebilaga 1, 2 och 3), kan 
göras utifrån uppgifter från tidigare tillsynsbesök. 
____________ 
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden 
som kommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1 
Avgifter för olika ärendetyper 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. 
MILJÖBALKEN 

AVGIFT 

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

tillsynen inte ingår i 
den årliga 
tillsynsavgiften 
enligt taxebilaga 2 

  

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN  
 

 

  
Prövning  
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Hanteras enligt plan- 

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

3 h 

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

2 h 

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

2 h 

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

Timavgift 
 

  

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 
 

 

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

 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 h 
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2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 6 h 
3. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1 eller 2 på samma 
fastighet, av samma verksamhetsutövare och vid samma tillfälle 

6 h 

4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 3 h 

5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 person-
ekvivalenter 

8 h 

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

10 h 

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

15 h 

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

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump 3 h 
2. Övriga anläggningar 3 h 

  
Anmälan  
Handläggning av anmälan avseende:  

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

4 h 

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

3 h 

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

6 h 

4. Anmälningspliktig verksamhet enligt 2-32 kap miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

Belopp som 
motsvarar den årliga 
tillsynsavgiften som 
utgår för verksamhet 
enligt taxebilaga 2 
enligt riskkolumn 0 

5. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt 2-32 kap 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 

Timavgift 

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

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump 2 h 
2. Övriga anläggningar 3 h 

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

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt Timavgift 
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HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 
 

  

Prövning  
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 3 h 
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 3 h 
3. Orm 3 h 

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

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 
som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, 
akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller 
stickande verktyg 

 

Nivå 1: återanvändning och rengöring av verktyg förekommer  4 h 

Nivå 2: endast engångsmaterial används  3 h 

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

 

Nivå 1: större badanläggning som är upplåten åt allmänheten 6 h 

Nivå 2: mindre badanläggning som är upplåten åt allmänheten såsom 
floating, bubbelpool och karbad 

3 h 

3. Skol- och fritidsverksamhet  
Skola med mer än 400 elever 4 h 
Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 4 h 
Skola med högst 100 elever 4 h 
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller 
förskoleklass 

4 h 

  
Tillsyn  
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 
2. 

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift 
  
Uppdrag  

Avgift för provtagning:  
1. Strandbad 1 h/provtagnings-

tillfälle 
2. Badanläggningar 1 h/provtagnings-

tillfälle 
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3. Enstaka bassänger 1h/provtagnings-
tillfälle 

4. Plaskdammar 1 h/provtagnings-
tillfälle 

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och 
frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn, tas även årlig avgift ut 
enligt vad som anges i Taxebilaga 2. 

 

  

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN 
 

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

Timavgift 

  
Anmälan  
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av 
underrättelse från verksamhetsutövare.  

Timavgift 

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

Timavgift 

  

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN 
 

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

Timavgift 

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

Timavgift 

Tillsyn  
Tillsyn av vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken Timavgift 
  

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

  
Anmälan  
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken Timavgift 
  
Tillsyn  
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 
10 § miljöbalken 

Timavgift 



 11 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet Timavgift 
  

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 
 

  
Prövning  
Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS 
2014:425) 

Timavgift 

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 

Timavgift 

  
Anmälan  
Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS 
2014:425) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor 

Timavgift 

  
Handläggning i övrigt  
Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med 
spridning av biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS2015:3) och 
26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808)  

Timavgift 

Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser. 

Timavgift 

  
Tillsyn  
Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport enligt 15 § 
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 

2 h 

Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport enligt 15 § 
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 

2 h 

Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning (2016:1129) 
om ozonnedbrytande ämnen. 

2 h 

Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413) om 
kosmetiska produkter, § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning (2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om 
tatueringsfärger, § 31 Miljötillsynsförordning (2011:13) 

Timavgift 

  

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. 
MILJÖBALKEN 

 

  
Prövning  
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall 
på fastigheten enligt 15 kap. 25 § punkt 2 miljöbalken 

1 h 

Prövning av ansökan om dispens enligt renhållningsföreskrifter för Filipstads 
kommun 

 

Total befrielse från sophämtning 3 h 
  
Anmälan  
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Handläggning av anmälan enligt renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun  
Kompostering av annat än trädgårdsavfall och förlängt hämtningsintervall för 
avfall 

1 h 

Förlängt hämtningsintervall för slam 1 h 
Kompostering av latrin 1 h 
Handläggning av övriga anmälningar 1 h 

  
Tillsyn  
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 6 kap 
2 § avfallsförordningen (2020:614) 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift 
  

 
Information  
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Taxebilaga 2 
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamheter 
Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket 
kommunens avgift för respektive verksamhet väljs i det fall kommunen inte använder sig av 
riskbedömningssystemet för vägledning om lämplig avgift. 
 
Om riskbedömningssystemet används, väljs istället avgiftsklassen (AK) som underlag för taxesättningen. 
Den kolumn som inte kommer att användas tas bort från underlaget. Om TF används så måste tiden 
preciseras, det går inte att ha ett tidsintervall i taxan.  
 
I denna taxebilaga anges både verksamhetskod och i förekommande fall klassningskod (med kursiv stil) för 
sådana verksamheter som omfattas av bestämmelserna i miljöprövningsförordningen (2013:251). Övriga 
verksamheter har fått behålla sina koder angivna på samma sätt som i tidigare taxebilaga. När det gäller 
information om ändrade lydelser och översättning av tidigare koder till nya verksamhetskoder i 
miljöprövningsförordningen hänvisas till den översättningsnyckel som Naturvårdsverket har tagit fram.  
 
För de verksamheter där årligt tillsynsbesök kan krävas enligt 1 kap 10 a § miljötillsynsförordningen 
(2011:13) anges aktuell IED-kod.  
 
Följande förkortningar används i tabellen: 
 
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)  
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod  
IED= IED-kod (anges när sådan finns) 
AK= Avgiftsklass  
TF= Tidsfaktor i timmar  
PN= Prövningsnivå  
  
A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

     JORDBRUK 
    Djurhållning 
2 kap 1 § 1.10-i 7 B Anläggning för djurhållning med 

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 
kilogram och avsedda för produktion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 1.11 6 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar 
eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders 
ålder och avelshannar. 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

2 kap 3 § 
 
 
 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20-1 
1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
3 

C 
 
 
 

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

- 1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 
djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 
100 djurenheter, dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

- 1.2002 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men 
högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), 
dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30 4 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 

    Odling 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

- 1.3001 3 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är 
större än 5000 kvadratmeter. 

- 1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är 
större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter. 

- 1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel. 
- 1.3004 2 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för 

produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

- 1.3005 1 U Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 
100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan 
liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 
    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK   
3 kap 1 § 5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder 

förbrukas per kalenderår. 
3 kap 2 § 5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 

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

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

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

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 § 10.10 14 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 

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

- 10.1001 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut 
om att täkten är avslutad. 

4 kap 2 § 10.11 22 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 
hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och 
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus 
eller andra jordarter, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) 
om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat 
beslut om att täkten är avslutad. 
 
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

10.20-1 
 

10.20-2 
 

10.20-3 
10.20-4 
10.20-5 
10.20-6 

 
10.20-7 

 
10.20-8 

 
10.20-9 

 
10.20-10 

 

20 
 

18 
 

16 
14 
12 
10 

 
9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller 
andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra 
jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra 
jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra 
jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra 
jordarter. 

- 10.2001 5 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av 
block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större 
än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade 
mängden är större än 800 ton per kalenderår. 

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

- 10.2003 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 4 § 10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt 
uttagen mängd naturgrus. 

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

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

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

4 kap 6 § 10.50 1 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller 
andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats 
under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 
tolvmånaders-period. 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

- 10.5001 1 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller 
andra jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats 
under högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 10.60 4 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv 
per kalenderår. 

- 
 

10.6001 2 U Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av 
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv 
per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 8 § 

 
11.10 10 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som 

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

 
11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som 

avses i 8 §. 
4 kap 10 § 11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 

    Malm och mineral 
4 kap 11 § 

 
13.10 28 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral 

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

4 kap 12 § 13.20-i 18 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, 
inbegripet sulfidmalm. 

4 kap 13 § 13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för 
provändamål. 

4 kap 14 § 13.40 28 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, 
mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 15 §. 

4 kap 15 § 13.50 15 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av 
malm, mineral eller kol än rostning och sintring. 

4 kap 16 § 13.60 9 B Anläggning för utvinning av asbest. 

    Annan utvinningsindustri 
4 kap 17 § 13.70 3 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. 

    LIVSMEDEL OCH FODER 
    Slakterier 

5 kap 1 § 15.10-i  
 
 

15.10-i1 
15.10-i2 

 
 
 

19 
11 

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

5 kap 2 § 15.20 8 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men 
högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår 

5 kap 3 § 15.30 4 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 
7 500 ton slaktvikt per kalenderår 

- 15.3001 2 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 
kalenderår 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av animaliska råvaror 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

5 kap 4 § 15.40-i 20 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller endast innebär paketering. 

5 kap 5 § 15.45 10 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. 

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 
 
 
 

15.50-1 
 
 

15.50-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

5 
 

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

- 15.5001 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
högst 50 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

    Rökeri 

5 kap 7 §  15.80 
 
 

15.80-1 
 

15.80-2 

 
 
 

5 
 

3 

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

- 15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 8 §  15.90-i  

 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i 
rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

5 kap 9 § 15.95 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 
000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, 
malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast 
innebär paketering. 

5 kap 10 § 15.101 9 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, 
malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast 
innebär paketering. 
 

- 15.9001 1 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av 
högst 2 000 ton produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 
Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och 
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till 
allmänheten. 

    Kvarnprodukter 
5 kap 11 § 

 
15.125 

 
 
 
 
 
 
 

15.125-1 
15.125-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
5 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter 
samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 § eller endast innebär paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

- 15.12501 1 U Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter 
samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

- 15.12502 2 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål 
med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 
5 kap 12 § 

 
15.131-i 18 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en 
slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung uppgår till 
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1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 
ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat 
med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som 
bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska 
materialets viktprocent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast 
paketering. 

5 kap 13 § 15.141 15 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer 
än 5 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

5 kap 14 § 15.151 8 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer 
än 400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 
 

 15.13101 1 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av 
högst 400 ton per kalenderår. 
 

    Mjölkprodukter 
5 kap 15 § 

 
15.170-i 12 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 

produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn 
som kalenderårsmedelvärde. 

5 kap 16 § 
 

15.180 
 
 
 
 
 
 

15.180-1 
15.180-2 

 
15.180-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
8 
 

5 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per 
kalenderår men högst 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
glass. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.   

- 15.18001 1 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en 
produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

    Oljor och fetter 
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5 kap 17 § 15.185-i 17 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter med en produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på 
animaliska råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på 
enbart vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

5 kap 18 § 
 

15.190 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter med en produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, om 
produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om 
produktionen baseras på vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §. 

5 kap 19 § 
 

15.200 5 C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 
ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om 
verksamheten endast avser mjölkprodukter. 

- 15.20001 1 U Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor 
eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

    Glass 
5 kap 20 § 

 
15.210 

 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

B Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om 
produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om 
produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 
 

15.220 3 C Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 
10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

- 15.22001 1 U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 
10 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 22 § 

 
15.230 19 B Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck 

genom jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5 
000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 
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5 kap 23 § 
 

15.240 
 
 

15.240-1 
 

15.240-2 
 

15.240-3 

 
 
 

9 
 

7 
 

5 

C Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck 
genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion 
av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår. 

- 15.24001 1 U Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga 
drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 
ton ren etanol per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

- 15.24002 5 U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade 
alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller 
tappning av vin, cider eller andra fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 24 § 

 
15.250 

 
 
 

11 
 
 
 

B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 000 
ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 

5 kap 25 § 
 

15.260 8 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.26001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, 
maltdryck eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton 
per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

    Jäst 
5 kap 26 § 

 
15.270 17 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men 

högst 75 000 ton per kalenderår eller för framställning av 
startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller 
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om 
minst tio kubikmeter. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 

- 15.27001 4 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per 
kalenderår eller för framställning av startkulturer av 
mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio 
kubikmeter. 

    Kafferostning 
5 kap 27 § 

 
15.280 

 
 

 
 
 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton 
kaffe per kalenderår. 
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15.280-5 
 

15.280-6 

 
 

9 
 

5 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per 
kalenderår. 

- 15.28001 1 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

    Paketering av livsmedel 
5 kap 28 § 15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska 

eller vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig 
verksamhet enligt någon av 1–27 §§. 

    Foder av animaliska råvaror 
5 kap 29 § 

 
15.330-i 11 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölk 
eller endast innebär paketering. 

5 kap 30 § 
 

15.340 
 
 
 
 
 
 

15.340-1 
 

15.340-2 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 

5 

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

- 15.34001 1 U Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av 
högst 500 ton produkter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast 
innebär paketering. 

    Foder av vegetabiliska råvaror 
5 kap 31 § 

 
15.350-i 9 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i 
rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. 

5 kap 32 § 
 

15.360 5 C Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 
mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
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2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller 
endast innebär paketering 
 

- 15.36001 1 U Anläggning för framställning av foder med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 
högst 5 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 

    Foder av kombinerade råvaror 
5 kap 33 § 

 
15.370-i 10 B Anläggning för framställning av foder med beredning och 

behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en 
slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 
ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat 
med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som 
bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska 
materialets viktprocent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär 
paketering. 

    TEXTILVAROR 
6 kap 1 § 17.10-i  

 
 

17.10-i1 
 

17.10-i2 

 
 
 

24 
 

22 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än10 ton 
textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår. 
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.20-1 
 
 

17.20-2 
 
 
 
 

17.20-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 

13 
 
 
 
 

11 

B 
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton 
men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller 
för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av högst 3 
ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår. 
 
- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 
2500 ton textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 
2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan 
beredning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial 
per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1000 
ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan 
beredning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial 
per kalenderår. 

6 kap 3 §  17.30 5 C Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av 
mer än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001 3 U Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av 
högst 10 ton textilmaterial per kalenderår. 
 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
 7 kap 1 § 18.10-i 18  B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per 

dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår. 
7 kap 2 § 18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton 

hudar eller skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer 
än 100 ton hudar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

7 kap 3 § 18.30 
 
 

5 
 
 

C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton 
men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 18.3001 1 U Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton 
hudar eller skinn per kalenderår. 

    TRÄVAROR 
    Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med 
kemikalier med en produktion av 
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn 
eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser 
behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med 
kemikalier med en produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn 
eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
behandling mot blånadssvamp. 

    Sågning, hyvling och svarvning av trä 
8 kap 3 § 20.20 

 
 
 
 

20.20-1 
20.20-2 

 
20.20-3 

 
 
 
 
 

17 
14 

 
11 

 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per 
kalenderår. 
 
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per 
kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

8 kap 4 § 20.30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per 
kalenderår. 
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20.30-1 
 

20.30-2 

 
 

9 
 

7 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 3 §. 
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per 
kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

- 20.3001 3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer 
än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår. 

 20.3002 1 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter 
genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter 
8 kap 5 § 20.40 

 
 
 

20.40-1 
 
 

20.40-2 
 
 
 

20.40-3 
 
 
 

20.40-4 
 
 

20.40-5 
 
 
 

20.40-6 
 
 
 

20.40-7 

 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 
000 kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter 
råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer 
än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer 
än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått 
per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer 
än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer 
än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer 
än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer 
än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått 
råvara per kalenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 

- 20.4001 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 

- 20.4002 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 

- 20.4003 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
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jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på 
högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

    Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 
8 kap 6 § 20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per 

dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-
skivor, träfiberskivor eller spånskivor. 

8 kap 7 § 20.60 
 
 
 
 
 

20.60-1 
20.60-2 

 
 
 

20.60-3 

 
 
 
 
 
 

9 
9 
 
 
 

7 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter 
per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller 
andra produkter av spån. 
 
-fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per 
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 
produkter av spån. 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 

    Lagring av timmer 
8 kap 8 § 20.70 

 
 
 
 
 
 
 

20.70-1 
 
 

20.70-2 
 
 
 
 

20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

8 
 
 
 
 

7 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ 
fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ 
fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 
 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, 
eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på 
land med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i 
vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med 
begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i 
vatten. 

8 kap 9§  20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.80-1 
 

20.80-2 
 

20.80-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

5 
 

3 
 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), 
om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), 
om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är 
tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i 
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på 
land med vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land 
med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning. 
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20.80-4 
 

20.80-5 

7 
 

5 

- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten. 
 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten. 

- 20.8001 3 U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men 
högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om 
lagringen sker på land utan vattenbegjutning. 

- 20.8002 1 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap 10 § 20.90 3 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs 
med anledning av storm eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) på land med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. 

- 20.9001 1 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära 
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs 
med anledning av storm eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) 
på land med begjutning av vatten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten. 

    Behandling mot blånadssvamp 
8 kap 11 § 20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot 

blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
9 kap 1 § 21.10-i  

 
 

21.10-i1 
 

21.10-i2 
 

21.10-i3 
 

21.10-i4 
 

21.10-i5 

 
 
 

25 
 

22 
 

18 
 

19 
 

16 

A Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa 
av trä, returfiber eller andra fibrösa material. 
 
- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per 
kalenderår. 
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per 
kalenderår. 
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår. 
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per 
kalenderår. 
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per 
kalenderår. 

- 21.1001 4 U Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 1§ 

9 kap 2§ 21.30-i 15 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer 
än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong. 

9 kap 3 § 21.40 9 B Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton 
per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp 
eller kartong. 

- 21.4001 3 U Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§. 
 

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK  
PRODUKTION 
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10 kap 1 § 22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §. 

10 kap 2 § 22.20 5 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 
10 kap 3 § 22.30 8 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 

000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

10 kap 4 § 22.40 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.40-1 
 
 

22.40-2 
 
 

22.40-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

6 
 
 

4 

C Anläggning  
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 3 §. 
 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 

- 22.4001 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
15 000 kvadratmeter men högst  
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4002 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår. 

- 22.4003 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4004 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 
1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30. 

- 22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 

11 kap 1 §  23.05 25 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller 
vätskeform. 

11 kap 2 § 23.10-i  19 A Anläggning för tillverkning av koks. 

11 kap 3 § 23.11-i 25 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol. 
 

11 kap 4 § 23.12-i 28 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol). 
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11 kap 5 § 23.13 28 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig 
enligt 17 kap 4 §. 

11 kap 6 § 23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

11 kap 7 § 23.30 
 

23.30-1 
 

23.30-2 

 
 

32 
 

28 

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. 
 
- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 
 
- Högst 500 000 ton per kalenderår. 

11 kap 8 § 23.40 16 A Anläggning för 
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle. 

11 kap 9 § 23.50 16 A Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle. 
    KEMISKA PRODUKTER 
    Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 24.01-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 2 § 24.02-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 3 § 24.03-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka mer än 20 000 ton syreinnehållande organiska 
föreningar per kalenderår 

12 kap 4 § 24.04-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande organiska 
föreningar per kalenderår 

12 kap 5 § 24.05-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehållande organiska 
föreningar per kalenderår 

12 kap 6 § 24.06-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande organiska 
föreningar per kalenderår 

12 kap 7 § 24.07-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka mer än 20 000 ton kväveinnehållande organiska 
föreningar per kalenderår 

12 kap 8 § 24.08-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande organiska 
föreningar per kalenderår 

12 kap 9 § 24.09-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka mer än 20 000 ton fosforinnehållande organiska 
föreningar per kalenderår 

12 kap 10 § 24.10-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande organiska 
föreningar per kalenderår 

12 kap 11 § 24.11-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade kolväten per 
kalenderår 

12 kap 12 § 24.12-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 13 § 24.13-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska föreningar per 
kalenderår 
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12 kap 14 § 24.14-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 15 § 24.15-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per kalenderår 

12 kap 16 § 24.16-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår 

12 kap 17 § 24.17-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per kalenderår 

12 kap 18 § 24.18-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår 

12 kap 19 § 24.19-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller pigment per 
kalenderår 

12 kap 20 § 24.20-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per 
kalenderår 

12 kap 21 § 24.21-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per 
kalenderår 

12 kap 22 § 24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per 
kalenderår 

    Oorganiska kemikalier 
12 kap 23 § 24.23-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår 
12 kap 24 § 24.24-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår 
12 kap 25 § 24.25-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår 
12 kap 26 § 24.26-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår 
12 kap 27 § 24.27-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår 
12 kap 28 § 24.28-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår 
12 kap 29 § 24.29-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka mer än 20 000 ton salter per kalenderår 
12 kap 30 § 24.30-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår 
12 kap 31 § 24.31-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller 
andra oorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 32 § 24.32-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller 
andra oorganiska föreningar per kalenderår 

    Gödselmedel 
12 kap 33 § 24.33-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton enkla eller 
sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

12 kap 34 § 24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla eller 
sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium 
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    Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 35 § 24.35-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per 
kalenderår 

12 kap 36 § 24.36-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per 
kalenderår 

12 kap 37 § 24.37 26 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska 
organismer för bekämpningsändamål 

    Läkemedel 
12 kap 38 § 24.38-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, 
per kalenderår 

12 kap 39 § 24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 
skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per 
kalenderår 

12 kap 40 § 24.40 
 
 
 

24.40-1 
24.40-2 
24.40-3 
24.40-4 

 
 
 
 

11 
8 
6 
3 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka 
läkemedel (farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 § 24.41 8 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§. 

    Sprängämnen 
12 kap 42 § 24.42-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 

industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per 
kalenderår 

12 kap 43 § 24.43-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i 
industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per 
kalenderår 

    Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 § 24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner 

yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i 
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell 
skala. 

12 kap 45 § 24.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i 
verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt 
som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen 
är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med 
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24.45-1 
24.45-2 
24.45-3 
24.45-4 
24.45-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
16 
10 
10 
6 

de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt 
ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för 
att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut 
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på 
huden kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, ”frätande 
på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till 
högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 
eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 
ton per kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom 
destillation, eller 
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 
 
-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska produkter 
-verksamheten avser läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 
-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.46-1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i 
industriell skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 45 §,  
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 
eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, 
om tillverkningen sker genom destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 
ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom 
destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter. 
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24.46-2 
 

24.46-3 
 

24.46-4 

8 
 

6 
 

5 

- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4601 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår. 

- 24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4603 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell 
skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per 
kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation. 

12 kap 47 § 24.47 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, 
yrkesmässigt tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 
eller hygienprodukter per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, 
yrkesmässigt tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller 
hygienprodukter per kalenderår 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 1 § 25.10 

 
 
 
 
 

25.10-1 
 

25.10-2 

 
 
 
 
 
 

16 
 

12 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 2 § 25.11 
 
 
 
 
 

25.11-1 
 

25.11-2 
 

25.11-3 
 

25.11-4 

 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

6 
 

4 
 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
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- 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 

13 kap 3 § 25.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.20-1 
 
 

25.20-2 
 
 
 

25.20-3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

10 
 
 
 

8 
 
 
 

B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av 
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår, 
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, 
eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår. 
 
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per 
kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 
500 ton plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om 
produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen 
baseras på mer än 20 men högst 500 ton plastråvara per 
kalenderår. 

13 kap 4 § 25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  
3 §. 

- 25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka 
produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton 
plastråvara per kalenderår. 

13 kap 5 § 25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med plast. 
13 kap 6 § 25.50 

 
 
 
 
 
 
 
 

25.50-1 
25.50-2 
25.50-3 
25.50-4 

 
25.50-5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
4 
3 
9 
 

7 
 
 

C  Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara 
per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller 
kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
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25.50-6 
 

25.50-7 
 

25.50-8 

5 
 

4 
 

3 

- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 

- 25.5001 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara 
per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 
tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning. 

- 25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara 
per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 
beläggning eller kalandrering med plast. 

    MINERALISKA PRODUKTER 
    Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 § 26.05-i 14 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med 
smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 

14 kap 2 § 26.10-i 14 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av 
mineralull, med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 
5 000 ton per kalenderår. 

- 26.1001 5 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 

14 kap 3 § 26.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.20-1 
 

26.20-2 
 

26.20-3 
 

26.20-4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

8 
 

11 
 

8 
 

B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling 
av glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än 
sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per 
kalenderår. 

14 kap 4 § 26.30 5 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten 
innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001 2 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar 
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling 
av glas, om verksamheten innebär att 
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1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. 

14 kap 5 § 26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

14 kap 6 § 26.50-i 11 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, 
särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller 
porslin, med en 
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton 
per kalenderår, eller 
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en 
satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter. 

14 kap 7 § 26.51 11 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller används. 

- 26.5101 3 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton 
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller används. 

14 kap 8 § 26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

- 26.6001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter 
per kalenderår. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 
14 kap 9 § 26.70-i 27 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 125 
000 ton cement per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 
500 ton cement per kalenderår. 

- 26.7001 4 U Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, 
eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår. 

14 kap 10 § 26.80 27 B Anläggning för tillverkning av cement. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 9 §. 

14 kap 11 § 26.90-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn 
eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår. 

14 kap 12 § 26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller 
kalkprodukter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

- 26.10001 3 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för 
en produktion på högst 5 ton per kalenderår. 

14 kap 13 §  26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

- 26.11001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 
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14 kap 14 § 26.120 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per 
kalenderår. 

- 26.12001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per 
kalenderår. 

    Andra mineraliska produkter 
14 kap 15 § 26.130-i 15 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade 

produkter. 
14 kap 16 § 26.140 15 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 
26.150-2 

 

 
 
 
 
 
 
 

8 
7 
 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 
 
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i 
mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

- 26.15001 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod. 

14 kap 18 § 26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 
14 kap 19 § 26.170-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller 

mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 
 26.17001 5 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton 

magnesiumoxid per kalenderår. 
14 kap 20 § 26.180 7 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna 
förordning 

    STÅL OCH METALL 
15 kap 1 § 27.10-i 

 
 
 
 

27.10-i1 
27.10-i2 

 
27.10-i3 

 
27.10-i4 

 
 
 
 
 

29 
24 

 
16 

 
14 

A Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, 
om produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 21 900 
ton per kalenderår. 
 
- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår. 
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 000 000 ton 
per kalenderår. 
- om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 100 000 ton per 
kalenderår. 
- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om 
produktionen överstiger 21 900 ton per kalenderår. 

15 kap 2 § 27.20 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A Anläggning för att 
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), 
eller 
2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 eller 3 §. 
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27.20-1 
27.20-2 

18 
16 

- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår. 
- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 § 27.25-i 
 
 
 
 

27.25-i1 
 

27.25-i2 

 
 
 
 
 

26 
 

20 

A 
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175 
200 ton råstål per kalenderår. 
 
- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår 
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000 ton 
råstål per kalenderår. 

15 kap 4 § 27.26-i 20 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50 
kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20 megawatt. 

15 kap 5 § 27.27-i 
 
 
 
 

27.27-i1 
 
 
 

27.27-i2 
 
 
 

27.27-i3 
 
 
 

27.27-i4 
 
 
 

27.27-i5 
 
 
 

27.27-i6 
 
 
 

27.27-i7 
 
 
 
 

27.27-i8 

 
 
 
 
 

16 
 
 
 

14 
 
 
 

10 
 
 
 

7 
 
 
 

16 
 
 
 

14 
 
 
 

10 
 
 
 
 

7 
 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att 
anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning 
av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål per 
kalenderår. 
 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink 
per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av mer än 100 ton men 
högst 1 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och 
varmförzinkning med en förbrukning av högst 100 ton zink per 
kalenderår. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 
10 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 1 000 
m3 men högst 10 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 100 
m3 men högst 1 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med 
en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m3 
process- eller sköljvatten. 

15 kap 6 §  27.31 12 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår. 
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15 kap 7 § 27.32 
 
 

27.32-1 
27.32-2 

 
 
 

13 
10 

B Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 27.40-i  
 

27.40-i1 
 

27.40-i2 
 
 

27.40-i3 
 

27.40-i4 

 
 

12 
 

11 
 
 

9 
 

7 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 
20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller 
gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där form- eller gjutsand används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- 
eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där inte form- eller gjutsand används. 

15 kap 9 § 27.50 
 
 
 
 
 

27.50-1 
 
 
 

27.50-2 
 
 
 

27.50-3 
 
 
 

27.50-4 

 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

7 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 eller 14 §. 
 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per 
kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår. 

15 kap 10 § 27.60 3 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 1 U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium, om produktionen är högst 10 ton per kalenderår. 
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15 kap 11 §  27.70-i 
 
 
 
 
 

27.70-i1 
 

27.70-i2 
 

27.70-i3 
 

27.70-i4 
 
27.70-i5 

 
27.70-i6 

 
27.70-i7 

 
27.70-i8 

 
 
 
 
 
 

26 
 

18 
 

11 
 

10 
 

24 
 

14 
 

11 
 

10 

A Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial 
producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton men 
högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton men högst 
20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton men högst 
3000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 000 
ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 000 
ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 000 
ton men högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

15 kap 12 § 27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial 
producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

15 kap 13 § 27.100-i 
 
 
 
 

27.100-i1 
27.100-i2 

 
27.100-i3 

 
 
 
 
 

27 
23 

 
18 

A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller 
inte, om produktion av bly eller kadmium är mer än 4 ton per 
dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller kadmium per 
kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium per 
kalenderår. 

- 27.10001 4 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller 
inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

15 kap 14 § 27.101-i 
 
 
 
 

27.101-i1 
27.101-i2 

 
 
 
 
 

21 
19 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller 
inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 
ton per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår. 

15 kap 15 § 27.110 
 
 
 
 

27.110-1 

 
 
 
 
 

11 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett 
om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. 
 Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 13 eller 14 § eller endast avser gjuterier. 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter. 
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27.110-2 9 - Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter. 

15 kap 16 § 27.120 
 
 
 
 
 

27.120-1 
27.120-2 
27.120-3 
27.120-4 

 
 
 
 
 
 

26 
21 
13 
9 

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-
järnmetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i  
11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 § 27.130 
 
 
 
 
 

27.130-1 
27.130-2 
27.130-3 
27.130-4 
27.130-5 
27.130-6 

 
 
 
 
 
 

22 
14 
11 
9 
8 
7 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 13 eller 14 §. 
 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

15 kap 18 § 27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.14001 1 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, 
aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per 
kalenderår. 

    METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 1 § 28.10-i 
 
 
 
 

28.10-i1 
 

28.10-i2 
 

28.10-i3 
 

28.10-i4 

 
 
 
 
 

13 
 

11 
 

8 
 

7 

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

16 kap 2 § 28.20 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 
kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta 
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28.20-1 

 
28.20-2 

 
28.20-3 

 
28.20-4 

 
12 

 
9 
 

7 
 

7 

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 
1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 
100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 3 § 28.25 
 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

 
 
 
 
 

4 
 

2 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.30-1 
28.30-2 

 
28.30-3 

 
28.30-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
9 
 

8 
 

7 

B Anläggning för  
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer 
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 

16 kap 5 § 28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk 
eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker 
med vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt  
4 §. 

- 28.4001 1 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till 
högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 

16 kap 6 § 28.50 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning 
eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 15 kap. 3 §. 
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28.50-1 

 
28.50-2 

 
28.50-3 

 
28.50-4 

 
28.50-5 

 
28.50-6 

 
28.50-7 

 
28.50-8 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

9 
 

7 
 

5 
 

4 

 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. 

16 kap 7 § 28.71 1 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 

- 28.7101 1 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 8 § 28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods 
per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder 
yrkesmässigt ta bort lack eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 10 § 28.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.95-1 
 

28.95-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

4 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte 
är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 
6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 
kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter 
ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter 
ovan. 

- 28.9501 1 U Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande 
punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte 
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är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller 
härdning av högst 1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 
kilogram per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen 
uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17 kap 1 § 31.10 26 A Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som 

innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 
17 kap 2 § 31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte 

innehåller kadmium, bly eller kvicksilver. 
17 kap 3 § 31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som 

innehåller kvicksilver. 
17 kap 4 § 31.40-i 28 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller 

grafitisering. 
17 kap 5 § 31.50 28 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4 §. 

17 kap 6 § 31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel. 
    METALLBEARBETNING 
    Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 §  34.10 7 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per 
kalenderår. 

- 34.1001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per 
kalenderår. 

18 kap 2 § 34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 
    Motorfordon 

18 kap 3 § 34.30 
 
 
 
 
 

34.30-1 
 

34.30-2 
 
 

34.30-3 
 

34.30-4 
 

34.30-5 
 

34.30-6 
 

 
 
 
 
 
 

28 
 

24 
 
 

20 
 

12 
 

24 
 

16 
 

B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men högst  
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon 
med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med 
en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med 
en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
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34.30-7 
 

10 
 

- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med 
en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

18 kap 4 § 34.40 9 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 
till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 34.4001 3 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår 
av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 
till högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår 
till mer än 3,5 ton. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 5 § 34.50 9 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

    Maskinell metallbearbetning 

18 kap 6 § 34.60 22 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med 
en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 
000 kvadratmeter. 

18 kap 7 § 34.70 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.70-1 
 

34.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 

14 

B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 
6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system 
för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen 
till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som 
används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men 
högst 75 kubikmeter. 

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 
 
 

34.80-2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

6 
 
 

C 
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor 
i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men 
högst 20 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men 
högst 10 kubikmeter. 



 48 

Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

34.80-3 4 - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men 
högst 5 kubikmeter. 

- 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och 
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor 
i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 

    Gas- och oljeplattformar 
18 kap 9 § 35.10 28 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid 

utvinning av olja eller gas inom 
havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. 
miljöbalken. 

- 35.1001 18 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära 
kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, 
underhåll eller liknande åtgärd. 

    Skeppsvarv 
18 kap 10 § 35.20 4 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 
19 kap 1 §    Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln 

minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte 
återvinns för återanvändning där även återanvändning av 
lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som 
slutligt bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 § 39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, 
vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, 
föremål eller produkter, om förbrukningen av organiska 
lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 
ton per kalenderår. 

19 kap 3 § 39.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.15-1 
 

39.15-2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 

15 
 
 
 

B 
Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, 
tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska 
lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen 
(2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av den 
förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus. 
 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel 
  
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel  
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39.15-3 
 
 

39.15-4 
 
 

39.15-5 
 
 

39.15-6 
 
 

39.15-7 
 

14 
 
 

17 
 
 

15 
 
 

17 
 
 

15 
 

- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska 
lösningsmedel, 
 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
farmaceutiska produkter 
 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av farmaceutiska produkter 
 
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. 
 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 

19 kap 4 § 39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår 
med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon 
kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen 
har klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” 
(R40),  kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” 
(R46), ”kan ge cancer vid inandning” 
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan 
ge fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt 
ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för 
att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår 
med mer än 500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller 
dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 
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19 kap 6 § 39.50 
 
 
 
 
 

39.50-1 
 

39.50-2 
 
 

39.50-3 

 
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 
 

6 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

- 39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton 
halogenerade organiska lösningsmedel 

- 39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men 
högst 5 ton organiska lösningsmedel. 

- 39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men 
högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. 

 39.5004 1 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg 
organiska lösningsmedel. 

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER  

20 kap 1 § 39.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen 
omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 
50 000 ton per kalenderår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen 
har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 
uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet 
kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 
1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 
”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 
1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
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39.60-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-3 

 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om 
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid 
ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per 
kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid 
ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per 
kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton 
vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om 
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 000 ton men 
högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av 
mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton 
men högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras 
mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton 
men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om 
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton men 
högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av 
mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men 
högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 
50 000 ton men högst 250 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton 
men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 2 § 39.70 6 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen 
lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 
avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och 
har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma 
tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som 
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 
3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, 
”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 
”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 
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1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 
1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

- 39.7001 1 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen 
lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen 
avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och 
har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle 
och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som 
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 
3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, 
”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 
”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 
1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 
1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 3 § 39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter 
naturgas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

- 39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter 
naturgas per kalenderår. 

20 kap 4 § 39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 
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- 39.9001 1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME 
OCH KYLA  

21 kap 1 §    Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 
15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614). 

    Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 § 40.01 11 B Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 

stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer 
än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även 
om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton 
icke-farligt avfall per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 40.02 7 C Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av 
stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar 
biogas. 
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även 
om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton 
icke-farligt avfall per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. 

    Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 
21 kap 4 § 40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än 

kol där anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt 
tillförd bränsleeffekt eller mer. 

21 kap 5 § 40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom 
anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §. 

21 kap 6 § 40.20 7 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom 
anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

    Kärnkraft 
21 kap 7 § 40.30  A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

    Förbränning 
21 kap 8 § 40.40-i 

 
 

40.40-i1 
 

40.40-i2 

 
 
 

24 
 

12 

A 
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 
- Gasturbin. 

21 kap 9 § 40.50-i 
 
 
 

40.50-i1 
 

40.50-i2 

 
 
 
 

17 
 

12 

B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt 
av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men 
högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men 
högst 100 megawatt. 
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21 kap 10 § 40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 § 40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.60-1 
 
 

40.60-2 
 
 

40.60-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

5 

C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt 
av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat 
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär 
förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 
20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men 
högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men 
högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 

- 40.6001 2 U Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt 
av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

21 kap 12 § 40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av 
högst 20 megawatt. 

    Vindkraft 
21 kap 13 § 40.90 4 B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive 
rotorblad är högre än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter 
och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, 
eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter 
och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 

21 kap 14 § 40.95 3 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), 
om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 
120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter 
och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, 
eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad 
är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra 
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sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av 
minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att 
verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken 
påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 13 §. 

21 kap 15 § 40.100 2 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), 
eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att 
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- 40.10001 1 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
lägre än 50 meter. 

    Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 § 40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av 

värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller 
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 
megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom 
vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar. 

- 40.12001 1 U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 
megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan 

kemsteg för mer än 50 000 personer. 
- 41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 

000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men 
högst  
50 000 personer. 

- 41.9003 2 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 
    AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 

22 kap 1 § 45.10  A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan 
kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, 
från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter 
avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att 
allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material 
varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen. 

    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 
23 kap 1 § 50.10 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
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50.10-1 

 
 
 
 

50.10-2 

 
8 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

 
- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
- Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.. 

- 50.1001 4 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- 50.1003 1 U Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

23 kap 2 § 50.20 
 
 
 
 
 
 

50.20-1 
 

50.20-2 
 

50.20-3 
 

50.20-4 

 
 
 
 
 
 
 

7 
 

5 
 

4 
 

5 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 
motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle. 

- 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning. 

- 50.2002 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning. 

- 50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 

- 50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

- 50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för 
motorfordon. 

    HAMNAR OCH FLYGPLATSER  
    Hamnar 

24 kap 1 § 63.10 
 
 
 

 
 
 
 

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 
bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
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63.10-1 
63.10-2 
63.10-3 
63.10-4 
63.10-5 
63.10-6 

 
 

29 
24 
18 
12 
8 
7 

2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår. 
 
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

 63.1001 4 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 
bruttodräktighet på högst 1 350. 
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 
 

24 kap 2 § 63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

- 63.2001 4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller 
upptag 

- 63.2002 3 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med 
uppläggning eller upptag 

 63.2003 2 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med 
uppläggning eller upptag 

 63.2004 1 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag 
 63.2005 1 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 
    Flygplatser 

24 kap 3§ 63.30 
 
 
 
 

63.30-1 
 

63.30-2 
 

63.30-3 
 

63.30-4 

 
 
 
 
 

28 
 

20 
 

16 
 

10 

A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 
meter. 
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig 
enligt 4 §. 
 
- Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per 
kalenderår. 
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per 
kalenderår. 
- Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

24 kap 4 § 63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär 
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller 
den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter. 

- 63.4001 4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär 
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller 
den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 

24 kap 5 § 63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser 
per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig 
enligt 3 eller 4 §. 

- 63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per 
kalenderår äger rum. 

    Annan trafikinfrastruktur 
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- 63.10001 26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner1 fordonskilometer 
per kalenderår.  

- 63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner2 fordonskilometer 
per kalenderår.  

- 63.10003 16 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner3 fordonskilometer 
per kalenderår. 

- 63.10004 1 U Parkering 

- 63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 80 kilometer. 

- 63.10102 1 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell 
person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 
30 kilometer. 

- 63.10103 1 U Övriga spåranläggningar. 

    LABORATORIER 
25 kap 1 § 73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är 

större än 5 000 kvadratmeter. 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt någon annan bestämmelse i denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. 
miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

- 73.1001 7 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total 
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 

- 73.1002 2 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är 
större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter. 

 73.1003 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är 
högst 20 kvadratmeter. 

    TANKRENGÖRING 
26 kap 1 § 74.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen 
har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt 
ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna 

 
1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 
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74.10-1 
 
 
 

74.10-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

7 

för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för 
huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande 
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet 
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” 
eller ”farligt för ozonskiktet”. 
 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet 
än den egna används för förvaring eller transport av mer än 500 
kubikmeter per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet 
än den egna används för förvaring eller transport av högst 500 
kubikmeter per kalenderår. 

26 kap 2 § 74.20 6 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som 
används för förvaring eller för transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 
 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 § 85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 § 85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid 
används som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 1 U Tandläkarmottagning. 

 85.4001 1 U Djursjukhus och liknande 

    RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap 1 §  90.10 

 
 
 

90.10-1 
 

90.10-2 
 

90.10-3 
 

 
 
 
 

20 
 

16 
 

12 
 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 
personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 
000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 
000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 
000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter. 

28 kap 2 § 90.11 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer 
eller fler. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 
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90.11-1 
90.11-2 

 
90.11-3 

20 
16 

 
12 

 

- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 
personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 
personer. 

28 kap 3 § 90.15-i 16 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en 
eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

28 kap 4 § 90.16 
 
 

90.16-1 
 
 

90.16-2 

 
 
 

8 
 
 

7 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 
personekvivalenter. 
-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 
personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 
personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter. 

- 90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 
personekvivalenter. 

- 90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 
personekvivalenter. 

 90.2003 1 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm 
    AVFALL 

29 kap 1 §    Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, 
materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och 
uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. 
miljöbalken. 

29 kap 2 §    Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma 
som i avfallsförordningen (2020:614). 

29 kap 3 §    Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall. 

29 kap 4 §    Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning 
avses i detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall. 

    Förbränning 
29 kap 5 § 90.180-i 

 
 
 

90.180-i1 
 

90.180-i2 
 

90.180-i3 

 
 
 
 

31 
 

28 
 

20 

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller 
mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 6 § 90.181-i 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn 
eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
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90.181-i1 

 
90.181-i2 

 
90.181-i3 

31 
 

28 
 

20 

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men 
högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 7 § 90.190 10 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 
500 ton per kalenderår. 

29 kap 8 § 90.191 10 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 
2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 9 § 90.200-i 26 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall 
som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall. 

29 kap 10 § 90.201-i 26 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall 
som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall. 

29 kap 11 § 90.210-i 20 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall 
som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall. 

29 kap 12 § 90.211-i 20 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall 
som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 90.212-i 13 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om 
den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 14 § 90.213-i 13 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns 
om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

29 kap 15 § 90.220 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om 
den tillförda mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall 
som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall. 
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90.220-1 

 
90.220-2 

 
90.220-3 

 
10 

 
8 
 

7 
 

 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 
000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 
000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 § 90.221 
 
 
 
 
 
 
 

90.221-1 
 

90.221-2 
 

90.221-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

7 
 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall 
som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 
000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 
000 ton per kalenderår. 

29 kap 17 § 90.230 3 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner 
rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 
förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 

- 90.23001 2 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton 
per kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall 

    Deponering 
29 kap 18 § 90.271 

 
 
 
 
 

90.271-1 
 

90.271-2 

 
 
 
 
 
 

10 
 

7 

B Uppläggning av muddermassa 
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
2. i större mängd än 1 000 ton. 
 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd 
än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd 
är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 90.281 3 C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små 
sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, 
om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.28001 1 U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 
29 kap 20 § 90.290-i 26 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den 

tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
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29 kap 21 § 90.300-i 
 
 
 
 
 
 

90.300-i1 
 

90.300-i2 
 

90.300-i3 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 

10 
 

8 

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om  
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 
ton avfall per kalenderår, eller 
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig 
enligt 20 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 
000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 90.310 
 
 
 

90.310-1 
 

90.310-2 
 

90.310-3 

 
 
 
 

12 
 

9 
 

7 

B Deponering av icke-farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 
000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 23 § 90.320-i 
 
 

90.320-i1 
 

90.320-i2 
 
 

90.320-i3 

 
 
 

32 
 

29 
 
 

26 

A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 
ton farligt avfall per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

29 kap 24 § 90.330-i 18 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig 
enligt 23 §. 

29 kap 25 § 90.340 
 
 

90.340-1 
 

90.340-2 

 
 
 

12 
 

7 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är 
tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 
500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 26 § 90.341 3 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess 
åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 

 90.34101 1 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 
§. 

    Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i 
egen verksamhet 

29 kap 27 § 90.381 
 

6 
 

B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 ton men högst 
2 500 ton per kalenderår, eller 
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2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig 
enligt 38 §. 

29 kap 28 § 90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig 
enligt 67 §. 

29 kap 29 § 90.391 4 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen 
verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 

    Biologisk behandling 
29 kap 30 § 90.161 

 
7 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om 

avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk 
nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 25 000 ton per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 

29 kap 31 § 90.171 
 
 
 
 
 
 
 

90.171-1 
 

90.171-2 
 

90.171-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

4 
 

3 
 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden 
är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall 
är mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall 
är mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 
ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

- 90.17001 1 U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden 
är högst 50 ton per kalenderår. 

    Animaliskt avfall 
29 kap 32 § 90.241-i 

 
 
 

90.241-i1 
 

90.241-i2 

 
 
 
 

16 
 

10 

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk 
behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 
 
- behandla mer än 2 500 ton men högst  
10 000 ton animaliskt avfall. 
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29 kap 33 § 90.251 10 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än 
genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

    Återvinning för anläggningsändamål 
29 kap 34 § 90.131 

 
 
 

90.131-1 
 

90.131-2 
 

90.131-3 
 

90.131-4 
 

90.131-5 
 

 
 
 
 

11 
 

10 
 

9 
 

8 
 

7 

B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett 
sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken inte endast är ringa. 
 
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor 
på en och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på 
en och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 90.141 1 C Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett 
sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. 

    Uppgrävda massor 
29 kap 36 § 90.361 

 
8 
 

B Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om 
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. 

29 kap 37 § 90.370 1 C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor 
från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår 
under högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig 
enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

    Konvertering av smittförande avfall 
29 kap 38 § 90.382 1 C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 

    Avvattning 
29 kap 39 § 90.375 7 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som 

behandlas är högst 2 000 ton 
    Mekanisk bearbetning och sortering 

29 kap 40 § 90.100 
 
 
 
 
 
 
 

90.100-1 
 

90.100-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

12 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår genom mekanisk bearbetning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
50 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
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29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 
 

90.110-1 
 

90.110-2 
 

90.110-3 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

7 
 

1 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk 
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton 
per kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per 
kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller 
anläggningsandamål 

29 kap 42 § 90.70 
 
 
 
 

90.70-1 
 

90.70-2 

 
 
 
 
 

11 
 

10 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 
000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- 
eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
75 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår 

29 kap 43 § 90.80 6 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra 
fall. 

- 90.8001 1 U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 
ton per kalenderår. 

    Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla 

avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan 
ytterligare behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller 
utrustning som innehåller isolerolja. 

    Uttjänta fordon 
29 kap 45 § 90.119 

 
 
 
 
 

90.119-1 
 

90.119-2 

 
 
 
 
 
 

14 
 

8 

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

29 kap 46 § 90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 
3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är 
auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. 
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    Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 § 90.29 1 C Förbereda avfall för återanvändning 

    Lagring som en del av att samla in avfall 
29 kap 48 § 90.30 

 
 
 
 
 

90.30-1 
 
 
 

90.30-2 
 
 
 

90.30-3 

 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 

9 
 
 
 

8 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 
 
-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 
 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall. 
 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall. 

29 kap 49 § 90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i 
andra fall. 

- 90.4001 2 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton. 
 

 90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda 
för allmänheten 

29 kap 50 § 90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.50-1 
 

90.50-2 
 
 

90.50-3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

11 
 
 

9 
 
 
 

B 

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till  
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall. 
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90.50-4 
 
 
 

90.50-5 
 

8 
 
 
 

6 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller  
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall. 

29 kap 51 § 90.60 3 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 
blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av 
impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 
 

 90.6001 1 U Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 

    Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar 
29 kap 52 § 90.454-i 26 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 
29 kap 53 § 90.455 26 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent 

kvicksilver i djupt bergförvar. 
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig 
enligt 52 §. 

29 kap 54 § 90.457 17 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 
29 kap 55 § 90.458 20 B Underjordsförvara icke-farligt avfall 

    Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 
29 kap 56 § 90.408-i 12 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som 

kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid 
något tillfälle är mer än 50 ton. 

    Fartygsåtervinning 
29 kap 57 § 90.451 30 A Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt 

omhändertagande av fartyg som omfattas av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 
2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning 
(EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga 
lydelsen. 

    Radioaktivt avfall 
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29 kap 58 § 90.460 24 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt 
avfall eller lagra radioaktivt avfall. 

29 kap 59 § 90.470 24 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt 
kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen 
(1988:220), om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §. 

    Lagring och avskiljning av koldioxid 
29 kap 60 § 90.480 32 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden 

koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton 
29 kap 61 § 90.485 27 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden 

koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton 
29 kap 62 § 90.500-i 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av 

koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 
2 § industriutsläppsförordningen (2013:250) 

29 kap 63 § 90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av 
koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 
62 § 

29 kap 64 § 90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk 
lagring av koldioxid 

    Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande 
29 kap 65 § 90.406-i 14 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller samförbränning 
3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning 
gäller tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är 
mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 90.405-i 12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår 
och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samförbränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 § 90.435-i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per 
kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. materialåtervinning av lösningsmedel 
4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller och 
metallföreningar, 
5. regenerering av syror eller baser, 
6. återvinning av komponenter som används till att minska 
föroreningar, 
7. återvinning av katalysatorer 
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av 
olja, 
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90.435-i1 
 

90.435-i2 
 

90.435-i3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 

28 
 

17 

9. invallning, 
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en 
samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan 
avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna i denna 
paragraf, eller 
11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall 
enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 68 § 90.410 24 A Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig 
enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 69 § 90.420 
 
 
 
 

90.420-1 
 

90.420-2 
 

90.420-3 
 

90.420-4 
 

90.420-5 
 

 
 
 
 
 

20 
 

14 
 

10 
 

8 
 

7 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig 
enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 
500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 
ton per kalenderår. 

29 kap 70 § 90.430 3 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- 
eller tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta 
kapitel. 

29 kap 71 § 90.440 
 
 
 
 

90.440-1 
 
 

90.440-2 
 
 

90.440-3 
 

 
 
 
 
 

32 
 
 

28 
 
 

17 

A Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig 
enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 72 § 90.450 
 

 
 

B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 
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90.450-1 
 
 

90.450-2 
 
 

90.450-3 
 

 
 
 

15 
 
 

12 
 
 

8 
 

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig 
enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 
500 ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 
ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 
20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller 
andra sprängladdningar. 

30 kap 2 §  92.20 
 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 
92.20-3 

 
 
 
 
 

5 
4 
2 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 
000 skott per kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 

- 92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus 
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 
millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår. 

30 kap 3§ 92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 
- 92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 
- 92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 
- 92.10003 2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 
    TEXTILTVÄTTERIER 

31 kap 1 § 93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  
19 kap. 4 §. 

- 93.1001 4 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten 
från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

- 93.1002 1 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 
    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

32 kap 1 § 93.20 7 B Krematorium. 
    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 
    Lackering m.m. 
- 100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton 

pulver per kalenderår. 
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- 100.1002 3 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller 
minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår. 

    Hantering av brom- eller fluorkarboner 
- 101.1001 6 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- 

eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1002 3 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1003 1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- 

eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1004 7 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- 

eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1005 3 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1006 1 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 
    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 
    Utbildningsverksamhet och liknande 
- 200.10-2 3 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever. 
- 200.10-3 3 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever. 
- 200.10-4 3 C Internationell skola. 
- 200.10-5 3 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola. 
- 200.10-6 3 C Förskola. 
- 200.10-7 2 C Förskoleklass, öppen förskola. 
- 200.10-8 1 U Familjedaghem. 
    Samlingslokaler och liknande 
- 200.20-1 1 U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och 

högskolor. 
- 200.20-2 1 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 
- 200.20-3 1 U Fritidsgård och liknande. 
    Skönhetsvård och liknande 
- 200.30-1 1 U Solarium. 
- 200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr. 
- 200.30-3 1 U Frisersalong. 
    Vård och hälsa 
- 200.40-1 3 U Lokaler för vård eller annat omhändertagande >5 boende. 
- 200.40-2 2 C Fotvård. 
- 200.40-3 3 C Tatuering eller piercing. 
 200.40-6 2 C Akupunktur. 
- 200.40-4 1 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande. 
    Idrott och liknande 
- 200.50-1 2 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 
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Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

- 200.50-2 3 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 
används av många människor. 

- 200.50-3 2 U Strandbad. 
    Boende 
- 200.60-1 3 U Bostadsbolag, fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar med 

mer än 500 lägenheter inom samma bostadsområde. 
- 200.60-2 2 U Bostadsbolag, fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar med 

mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter inom samma 
bostadsområde. 

- 200.60-3 2 U Bostadsbolag, fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar med 
mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom samma 
bostadsområde. 

- 200.60-4 1 U Bostadsbolag, fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar med 
högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde. 

- 200.60-5 2 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med 
boende, vandrarhem, kriminalvård. 

- 200.60-6 2 U Camping/stuganläggning. 
- 200.60-7 1 U Bed & breakfast. 
- 200.60-8 1 U Övrigt tillfälligt boende. 
    Förvaring av djur 
- 200.70-1 1 U Lokaler för förvaring av djur. 
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Taxebilaga 3 - Risk- och erfarenhetsbedömning 
(inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid) 
Årlig tillsynstid 
Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. Verksamheten inplaceras därefter 
i en riskkolumn med tillämpning av en riskbedömning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för 
varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av riskbedömningstabellen. En erfarenhetsbedömning sker 
fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen för att fastställa ev. tillkommande tillsynsavgifter eller 
förflyttningar i riskkolumnerna. 
 

Riskbedömning 
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens påverkan 
beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal riskpoäng. Det finns 6 riskkolumner, men den 
maximala riskpoängsumma som en verksamhet erhåller kan bli högre. Om en verksamhet skulle få fler än 6 
riskpoäng, placeras den i kolumn 6. Summan av riskpoängen ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn 
inom den aktuella avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras in i rätt kolumn 
genom att det antal riskpoäng som verksamheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg 
åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0. 
 
För ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter (klassningskoder) tas full avgift ut 
för huvudverksamheten. För övriga verksamheter reduceras avgiften med den procentsats som anges i 
kommunens taxa. För hälsoskyddsverksamheter sker reducering på så sätt att det bara är huvudverksamheten 
som riskbedöms, men den tillförs extra riskpoäng för ev. övriga verksamheter som förekommer inom 
företaget. 
 

Erfarenhetsbedömning 
Erfarenhetsbedömningen ger underlag för ställningstagande till ev. tillkommande avgifter utöver den fasta 
årliga avgiften för tillsynen. Den ger även underlag för en eventuell premierad kolumnförflyttning åt vänster 
i tabellen. För att en sådan kolumnförflyttning ska kunna ske även för verksamheter som i 
riskbedömningen placerats i kolumn 0, har två extra kolumner skapats – A och B – som används 
enbart för detta ändamål. 
 
En erfarenhetsbedömning och premiering kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket och sker alltså i de 
flesta fall inte i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i erfarenhetsbedömningen och premieringen 
uppdateras efter varje genomfört tillsynsbesök, då man vunnit ny erfarenhet av verksamheten. 
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Riskbedömningstabell 
 
 Riskkolumner4 
Avgiftsklass A5 B 0 1 2 3 4 5 6 
1 T T T T 2 3 4 5 6 
2 T T 2 3 4 5 6 7 8 
3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 
6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 
7 9 10 12 14 15 16 17 20 25 
8 12 13 16 18 20 21 23 26 30 
9 15 17 20 23 25 26 29 33 40 
10 18 20 24 27 30 32 35 39 45 
11 21 23 28 32 35 37 40 46 55 
12 24 26 32 36 40 42 46 52 60 
13 27 30 36 41 45 47 52 59 70 
14 30 33 40 45 50 53 58 65 75 
15 33 36 44 50 55 58 63 72 85 
16 36 40 48 54 60 63 69 78 90 
17 39 43 52 59 65 69 75 85 100 
18 42 46 56 63 70 74 81 91 105 
19 45 50 60 68 75 79 86 98 115 
20 48 53 64 72 80 84 92 104 120 
21 51 56 68 77 85 90 98 111 130 
22 54 59 72 81 90 95 104 117 135 
23 57 63 76 86 95 100 109 124 145 
24 60 66 80 90 100 106 115 130 150 
25 66 73 88 99 110 116 127 143 165 
26 72 79 96 108 120 127 138 156 180 
27 78 86 104 117 130 137 150 169 195 
28 84 92 112 126 140 148 161 182 210 
29 96 106 128 144 160 169 184 208 240 
30 108 119 144 162 180 190 207 234 270 
31 120 132 160 180 200 211 230 260 300 
32 135 149 180 203 225 237 259 293 340 
33 150 165 200 225 250 264 288 325 375 

 

 
4 T= Timavgift 
5 Kolumnerna A och B = se förklaring föregående sida 
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Riskbedömning 
Faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng som används: 
 

Faktor och bedömningsgrund Riskpoäng 
1. Markförhållanden, lokalisering m.m.  

a) Historisk förorening i mark eller byggnad 1 
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller 

inom vattenskyddsområde 
1 

c) Påverkar miljökvalitetsnorm 1 
2. Kemiska produkter  
Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade 
riskminskningsämnen 

1 

3. Tillägg av riskpoäng  
a) Verksamheten berörs av specialbestämmelser 1 
b) Använder ej förnybar energi 1 
c) Särskilt transportintensiv verksamhet 1 
d) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför 

ökade risker eller ökat tillsynsbehov 
1-6 

 



 77 

Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller 
ökat tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer 

Verksamhetsdel eller 
liknande 

Kriterier Riskpo
äng 

Alla typer av verksamheter Användning av produkter och ämnen 
som innehåller kemikalier vilka kan 
tas upp genom inandning eller hud-
kontakt och då är skadliga för 
människors hälsa 

1 

Alla typer av verksamheter Babysim 1 
Alla typer av verksamheter Bad med högtempererad bassäng 1 
Alla typer av verksamheter Bad med manuell rengöring6 1 
Alla typer av verksamheter Bad med äventyrskaraktär 1 
Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, spa o. 

dyl. 
1 

Alla typer av verksamheter Diatermi 1 
Alla typer av verksamheter Enskilt vatten7 1 
Alla typer av verksamheter Förskola/fritids som extra verksamhet 

i annan lokal eller verksamhet enligt 
38 § FMVH 

1 

Alla typer av verksamheter Försäljning av hygieniska och 
kosmetiska produkter 

1 

Alla typer av verksamheter Gym som extra verksamhet 1 
Alla typer av verksamheter Hög musik 1 
Alla typer av verksamheter Nagelvård, nagelskulpturering och 

liknande 
1 

Alla typer av verksamheter Piercing 1 
Alla typer av verksamheter Silikoninjicering 1 

 
6 I vissa anläggningar används badanordningar som rengörs manuellt, t.ex. bubbelpooler, badtunnor m.fl. Här ställs krav på särskild 
kontroll mellan bytena av de badande. 
7 Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig. 
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Verksamhetsdel eller 
liknande 

Kriterier Risk-
poäng 

Alla typer av verksamheter Solarium som extra verksamhet 1 
Alla typer av verksamheter Uteservering8 1 
Alla typer av verksamheter Verksamhet som bedrivs i bostad 

eller utnyttjar vatten, WC o.s.v. i 
bostad  

1 

Alla typer av verksamheter Yrkesmässig hygienisk verksamhet 
som extra verksamhet under samma 
organisationsnummer 

1 per del 

Alla typer av verksamheter Återanvändning av stickande och 
skärande verktyg 

1 

Camping, stugbyar, strandbad o. 
dyl., i förekommande fall även 
andra typer av verksamheter 

Användning av torrtoalett 1 

Camping, stugbyar samt annan 
form av boende i grupp (t.ex. 
logi för bärplockare o. dyl.) 

> 25 campingenheter eller 
stugor/lägenheter 

1 

Förskola/fritids > 5 avdelningar 1 
Idrottsanläggning > 3 salar 1 
   
Samlingslokaler > 200 personer 1 
Skolor och undervisningslokaler > 400 elever 1 
Skolor och undervisningslokaler Gymnastiksal 1 
Skolor och undervisningslokaler Kemi- eller fysiksal 1 
Skolor och undervisningslokaler Kvällsuthyrning 1 
Skolor och 
undervisningslokaler, förskolor 
samt vård/boende i omsorg 

Nära bulleralstrande 
kommunikationsanläggning, industri 
eller liknande 

1 

Skolor och undervisningslokaler Salar för yrkesinriktad utbildning9 1 
Skolor och undervisningslokaler Slöjdsal 1 
Solarium > 5 bäddar 1 
Solarium Obemannat 1 
Strandbad EU-bad 1 
Strandbad Närhet till dagvattenutsläpp 1 
Strandbad Närhet till utsläpp av avloppsvatten 1 
Tillfälligt boende > 50 bäddar 1 
Bed and breakfast > 10 bäddar 1 
Vård/boende i omsorg Blöjbyten 1 
Vård/boende i omsorg > 5 avdelningar 1 
Yrkesmässig hygienisk 
verksamhet 

> 4 utövare av hygienisk verksamhet 
under samma organisationsnummer 

1 

 
 
 

 
8 Används i de fall där uteserveringen direkt kan knytas till annan hälsoskyddsverksamhet – hotell, musiktillställning m.m. – och då 
utgör risk för störningar för närboende genom buller, röklukt m.m. 
9 Poäng ges för varje typ av yrkesmässig verksamhet, t.ex. snickeri, metallbearbetning o.s.v. 
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Checklista för erfarenhetsbedömning 
Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid erfarenhetsbedömning: 
 
Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning av följande frågor. 
 

Frågor med alternativa svar Erfaren-
hets-
poäng 

1. Hur hanterar verksamheten sin egenkontroll?  
a) Rutiner för egenkontroll finns och följs 0 
b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men 

anmärkningar på verksamheten som kan härledas till 
brister i egenkontrollen finns. 

1 

c) Rutiner för egenkontroll finns, men används inte 
eller endast i obetydlig omfattning 

2 

d) Rutiner för egenkontroll saknas 3 
2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket  
a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot samtliga 

tidigare avvikelser 
0 

b) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot vissa, 
men inte samtliga, tidigare avvikelser 

1 

c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot 
samtliga tidigare avvikelser 

2 

3. Värdering av aktuell inspektion  
a) Inga brister upptäcks vid inspektionen 0 
b) Brister upptäcks, men endast smärre ej allvarliga 

brister, vilka inte kräver återbesök 
1 

c) En eller flera allvarliga brister upptäcks vid 
inspektionen av sådan art att de motiverar återbesök 

2 
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Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och extra avgift 
 
Bedömningen görs utifrån resultatet av inspektion med hjälp av checklistan för erfarenhetsbedömning. 
 

Erfarenhetspoäng Resultat 
0 – 1 Ingen påverkan på tillsynstid eller avgift. 
2 Verksamhetsutövaren får en varning i 

inspektionsrapporten om att extra tillsynstid kan 
påföras om bristerna inte har åtgärdats inom 
meddelad tid. Har bristerna inte åtgärdats i tid 
påförs timavgift för den tid som den extra 
kontrollen tar. 

3 Avgift för två timmars extra tillsynstid faktureras 
efter genomförd inspektion 

4 Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras 
efter genomförd inspektion. 

5 Avgift för sex timmars extra tillsynstid faktureras 
efter genomförd inspektion. 

6 Avgift för åtta timmars extra tillsynstid faktureras 
efter genomförd inspektion. 

7 Avgift för tio timmars extra tillsynstid faktureras 
efter genomförd inspektion. 
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Checklista för bedömning av eventuell premiering 
Premieringen är inriktad såväl på hur företaget sköter sin egenkontroll och sitt miljöarbete som på faktorer 
som påverkar klimatet. 
 
Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid bedömning av eventuell 
premiering: 
 
Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en bedömning av eventuell premiering med ledning av följande 
frågor.  

Frågor med alternativa svar Premiepoäng 
1. Vilken är summan av erfarenhetspoängen 
under frågorna 1, 2 och 3 i ”Checklista för 
erfarenhetsbedömning” 

 

a) 0 eller 1 erfarenhetspoäng 2 
b) 2 erfarenhetspoäng 0 
c) 3 – 7 erfarenhetspoäng -2 
2. Har verksamheten en dokumenterad 
miljöinriktad transportstrategi som man 
följer? 

 

a) Ja 1 
b) Nej 0 
3. Har verksamheten en dokumenterad 
miljöinriktad energistrategi som man följer? 

 

a) Ja 1 
b) Nej 0 

 

Premieringssystemets inverkan på den årliga tillsynsavgiften. 
 

1) Verksamheten är grundklassad i Avgiftsklass och det antal riskkolumner som riskbedömningen 
har lett fram till och en årlig tillsynsavgift har fastställts 

2) Om skäl för premiering finns, ändras verksamhetens ursprungliga placering i riskkolumn genom 
en stegvis förflyttning åt vänster eller, i vissa fall, höger på följande sätt 

a. 1 – 2 premiepoäng ger ett kolumnsteg till vänster 
b. 3 – 4 premiepoäng ger två kolumnsteg till vänster 
c. En verksamhet kan erhålla högst 2 stegs kolumnförflyttning. 
d. En verksamhet sparar sina intjänade premiepoäng från tidigare tillsynsbesök och adderar 

de premiepoäng som det aktuella besöket eventuellt ger upphov till, dock sammanlagt 
högst 4 premiepoäng. 

e. Om verksamheten vid något tillfälle, efter att man erhållit premiepoäng och 
kolumnförflyttning åt vänster, får minuspoäng (orsakas av att man i Erfarenhetssystemet 
erhåller mer än 2 erfarenhetspoäng) dras dessa ifrån den ihopsamlade 
premiepoängsumman och verksamheten flyttas ett steg åt höger i riskkolumnerna. Den då 
nya placeringen får inte vara högre än den som erhölls vid grundklassningen. 

f. Ett företag som tidigare inte uppnått någon premiepoäng kan inte få förflyttning åt höger i 
riskkolumnerna. 

g. Avgiftsnedsättningen träder i kraft vid nästkommande faktureringstillfälle av den fasta 
årliga avgiften. 

 
 



 
Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område  
 
Förslag till beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 
att föreslå kommunstyrelsen att besluta  
att föreslå kommunfullmäktige  
- att fastställa taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i 
enlighet med förslag upprättat 2020-11-09 och att den därmed träder i kraft 
från och med 2021-01-01 
- att nuvarande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
fastställd av kommunfullmäktige 2017-11-16 § 100 upphör att gälla från 
2021-01-01. 
 

Lagrum 
I 27 kap § 1 miljöbalken (SFS 1998:808) fastställs att regeringen eller den 
myndigheten som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter 
för myndigheters kostnad för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning 
och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom tillämpningsområde.  
Dessutom fastställs att kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om 
sådana avgifter som avses i första stycket när det gäller en kommunal 
myndighets verksamhet. 
 

Ärende 
Avfallsförordningen (2001:1063) har ersatts av en ny avfallsförordning 
(2020:614).  
Sedan 2017 då föregående taxan togs har handläggningsrutiner ändrats och 
anpassats till nya tekniska lösningar som kom på marknaden. 
Handläggningsavgifterna i taxan behöver anpassas till dessa produkter. 
 

Bedömning 
Miljö- och stadsarkitektkontoret föreslår ändringar i taxan:  
Ändringar i taxan 
Avgiften kommer att höjas till 1087 kronor. Höjningen motsvarar årets 
indexuppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet som fastställdes 
av Sveriges Kommuner och Regioner till 2,7 %.  

 

Tjänsteskrivelse  
 Sida 
1(2) 

Datum Referens:  
2020-11-09 Dnr: 2020-589 

                   

   
 
 
 

 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 



Timtaxan kan uppräknas enligt prisindex för kommunal verksamhet. 
I texten om för vilka arbetsmoment som handläggningsavgiften enligt taxan 
inte tas ut, har texten ” Upprättande av ansökan om utdömande av vite” lagts 
till. Mark- och miljööverdomstolen fastslå i dom 2016-M11370 att det inte får 
tas ut en avgift för tiden en förvaltning lägger ner för en ansökan om 
utdömande av vite eftersom detta är en rättegångskostnad i vitesmålet. 
Ändringar i taxebilaga 1 
Det finns ändringar i taxeunderlaget avseende den nya avfallsförordningen 
(2020:614). 
Dessutom gjordes anpassningar av handläggningsavgifterna utifrån 
inspektörernas erfarenhet och tidsredovisning för handläggning av 
anmälnings- och ansökningsärenden avseende värmepumpar.  
Även handläggningsavgift för ansökan av avloppsanläggningar reviderades 
och anpassades till de olika tekniska lösningar som finns på marknaden, vilket 
medför ändrade handläggningsrutiner för inspektörerna. 
Ändringar i taxebilaga 2 
Det finns ändringar i taxebilaga 2 avseende den nya avfallsförordningen 
(2020:614).  
 

Bilaga 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med taxebilaga 1, 
taxebilaga 2 och taxebilaga 3.  
 
Miljö- och stadsarkitektkontoret 
 
 
 
Hendrikje Böhlert Kruse 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 



 
 

Filipstads kommun 
 
 
 

TAXA 

för prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen 

 

 

 

 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 

 

Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun  
KF § xx, 2020-mm-dd 

Taxan träder i kraft 2021-01-01 
  



 2 

Föreskrifter Filipstads kommuns taxa för prövning 
och tillsyn enligt strålskyddslagen 
 
Inledande bestämmelser  
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för 
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396).  
 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:  

1. handläggning och andra åtgärder med anledning av inkommen anmälan om 
verksamhet med solarium som upplåts till allmänheten.  

2. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:  

1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.  
2. handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt strålskyddslagen eller 

bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas.  
 
4 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober 
året före avgiftsåret.  
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2020.  
 
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnadsnämnden i 
Filipstads kommun.  
Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.  
 
Timtaxa  
6 § Vid tillämpning av denna taxa är avgift per hel timme handläggning (timtaxa) den 
senast fastställda timavgiften enligt taxa för miljöbalken. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet 
(anmälningsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det 
enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan.  
 
7 § I de fall timavgiften tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme 
nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv 
timme per år tas ingen timavgift ut.  
För inspektioner, mätningar och annan tillsyn som utförs vardagar mellan klockan 19:00 
och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  
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Avgifter med anledning av anmälan om verksamhet  
8 § Avgift för handläggning av anmälan tas ut med en fast avgift motsvarande 2 timmars 
nedlagd handläggningstid multiplicerat med timtaxan. Avgift med anledning av anmälan 
ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.  
 
9 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.  
 
10 § Utöver avgift med anledning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att 
tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.  
 
Avgifter för tillsyn i övrigt  
11 § Avgift för tillsyn av verksamhet ska betalas i form av timavgift, genom att den 
faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.  
 
12 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet 
eller den som vidta åtgärd som föranleder avgiften.  
 
Nedsättning av avgift  
13 § Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnadsnämnden, med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller 
efterskänka avgiften.  
 
Verkställighetsfrågor m.m.  
14 § Enligt 10 kapitel 3 § strålskyddslagen (2018:396), gäller alla beslut som meddelas 
med stöd av strålskyddslagen omedelbart om inget annat beslutas av miljö- och 
byggnadsnämnden.  
 
15 § Enligt 10 kapitel 2 § strålskyddslagen (2018:396), får miljö- och byggnadsnämndens 
beslut överklagas hos förvaltningsdomstolen.  
____________  
Denna taxa träder ikraft 2021-01-01.  
I ärenden som rör anmälningar, tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna 
dag. 



 
Revidering av timavgift i taxa för prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen  
 
Förslag till beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 
att föreslå kommunstyrelsen att besluta  
att föreslå kommunfullmäktige  
- att fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen i enlighet med 
förslag upprättat 2020-11-09 och att den därmed träder i kraft från och med 2021-
01-01 
- att nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen fastställd av 
kommunfullmäktige 2018-12-13 kf § 38 upphör att gälla från 2021-01-01. 
 

Lagrum 
Enligt 8 kap 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får kommunfullmäktige 
meddela föreskrifter om avgifter för kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen 
som den kommunala nämnden ansvar.  
 

Ärende 
Regeringen har beslutat om en ny strålskyddslag (2018:396). Enligt 
strålskyddsförordningen (2018:506) ska tillsyn utövas av den kommunala nämnd 
som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet. Nytt i förordning är tillsyn i 
fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom 
kommunen. Denna tillsyn har tidigare reglerats av miljöbalken. 
Förslaget på handläggningsavgiften per timme följer miljöbalkstaxan där 
timavgiften grundar sig på en av Sveriges kommuner och landsting föreslagen 
taxeberäkning. För 2021 har avgiften beräknats till 1087 kronor. 
 

Bilaga 
Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
 
Miljö- och stadsarkitektkontoret 
 
 
Hendrikje Böhlert Kruse 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 

 

Tjänsteskrivelse  
 Sida 
1(2) 

Datum Referens:  
2020-11-09 Dnr: 2020-590 

                   

   
 
 
 

 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 



 

Filipstads kommun 
 
 
 

TAXA 

för offentlig kontroll enligt  

lagen om foder och animaliska 

biprodukter 

 

 

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 

 

Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun  
KF § xx, 22020-mm-dd 

Taxan träder i kraft 2020-01-01 
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Föreskrifter Filipstads kommuns taxa för offentlig 
kontroll enligt lagen om foder och animaliska 
biprodukter 
 
Inledande bestämmelser  
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för 
offentlig kontroll enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de 
föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som 
kompletteras av lagen. 
 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och kontroll enligt 17 § 
2. Handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll av animaliska biprodukter. 

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Offentlig kontroll som beror på klagomål som visar sig obefogade, och inte kräver 
utredning 

2. Handläggning som beror på överklagande av beslut 
 
4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnadsnämnden i 
Filipstads kommun.  
Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.  
 
Timtaxa  
5 § Vid tillämpning av denna taxa är avgift per hel timme handläggning (timtaxa) den 
senast fastställda timavgiften enligt taxa för offentlig kontrollen inom livsmedelsområde. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende (timavgift).  
 
6 § I de fall timavgiften tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme 
nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv 
timme per år tas ingen timavgift ut.  
För inspektioner, mätningar och annan tillsyn som utförs vardagar mellan klockan 19:00 
och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  
 
7 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna timavgifterna med en procentsats som motsvarar e tolv senaste 
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober 
året före avgiftsåret.  
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2020.  
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Avgifter för kontroll 
8 § Avgift för kontroll av verksamhet ska betalas i form av timavgift, genom att den 
faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.  
 
9 § Avgift för kontroll ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet 
eller den som vidta åtgärd som föranleder avgiften.  
 
Nedsättning av avgift  
13 § Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnadsnämnden, med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller 
efterskänka avgiften enligt 13 § Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder 
och animaliska biprodukter.  
 
Verkställighetsfrågor m.m.  
14 § Av 33 § lag om foder och animaliska biprodukter, framgår att miljö- och 
byggnadsnämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 
 
15 § Av 31 § lag om foder och animaliska biprodukter, framgår att beslut om avgift 
överklagas hos länsstyrelsen. 
____________  
Denna taxa träder ikraft 2021-01-01.  
I ärenden som rör anmälningar, godkännanden och registreringar tillämpas taxan på 
ärenden som kommer in efter denna dag. 



 
Ny taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska 
biprodukter 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta 

att föreslå kommunstyrelsen att besluta  

att föreslå kommunfullmäktige  

- att fastställa taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter i 
enlighet med förslag upprättat 2020-11-09 och att den därmed träder i kraft från och med 
2021-01-01. 
 

Lagstöd 
Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter 
(2006:1165) § 6 fastställer att kommunfullmäktige ska fastställa taxa för den offentliga 
kontrollen av foder och animaliska biprodukter. 
 

Bakgrund 
Avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter har hittills tagit ut i enlighet 
med taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena. En ny EU- förordning om 
livsmedelskontroll träde i kraft i december 2019. I samband med den nya EU-förordningen har 
Kommunfullmäktige i Filipstads Kommun beslutat om en ny taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen. Därför behövs även en taxa offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter. 
 

Bilaga 
Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter  
 
Miljö- och stadsarkitektkontoret 
 
 
 
Hendrikje Böhlert Kruse 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 

 

Tjänsteskrivelse  
 Sida 
1(2) 

Datum Referens:  
2020-11-09 Dnr: 2020-591 

                   

   
 
 
 

 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
     
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

 25 november 2020 
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       Ks  §                          Dnr 2020/ 
 
Sammanträdesdagar år 2021 
 
Kommunfullmäktige: 11/2, 11/3, 15/4 12/5, 10/6, 9/9, 14/10, 11/11 
(budget), 9/12 
  
Sammanträdestid: torsdagar kl. 18.15 
 
Kommunstyrelsen: 20/1, 24/2, 24/3, 21/4, 19/5, 16/6, 18/8, 22/9, 20/10 
(budget), 24/11, 15/12  
 
Sammanträdestid: onsdagar kl. 13.30  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens 
teknikutskott: 8/2, 1/3, 12/4, 10/5, 7/6, 6/9, 5/10, 8/11, 7/12 
 
Sammanträdestid:  
Kommunstyrelsens arbetsutskott måndagar kl. 09.00 och 
kommunstyrelsens teknikutskott måndagar kl. 13.30 
 
Kultur- och föreningsutskottet: 4/2, 25/3, 6/5, 10/6, 9/9, 7/10, 11/11, 
9/12 
 
Sammanträdestid: torsdagar kl. 09.00 
 
Budgetberedning: 8/3, 6/4, 26/4, 27/9 
 
Sammanträdestid: Kl.09.00 
 
Förslag till beslut 
att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, budgetberedning, teknikutskott, kultur- och 
föreningsutskott och kommunstyrelsen enligt ovan  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige enligt 
ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



Till Kommunstyrelsen

Förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning

Enligt kommunens placeringsreglemente ska ekonomienheten kontinuerligt redovisa till 

kommunstyrelsen om likviditetsställning, placeringar och andra transaktioner som löper.

Avstämningstidpunkt: 18 November 2020  (13 Oktober 2020)

Sammanställning:

Likvida medel: Swedbank 50,4 mkr [Filipstads kommun 28,0 mkr, Stadshus 22,4 mkr]

Ränta inlåning 0,000% (0,000%)

Ränta utlåning 0,520% (0,520%)

Placeringar:

Lånesituation: Belopp mkr Ränta % Räntebindningstid / Förfallodag

Svensk upplåning Kommuninvest 24,0 1,93% F  2024-11-11

Kommuninvest 16,5 0,11% F  2024-10-02

Kommuninvest 12,3 -0,05% F  2022-09-15

Kommuninvest 14,0 0,44% F  2021-11-16

Kommuninvest 13,5 0,76% F  2023-11-13

Kommuninvest 29,5 0,46% F 2025-05-12

Kommuninvest 14,8 0,28% F 2023-11-23

124,5 genomsnittlig ränta 0,66 %  (0,66 %)

Övertagna lån 11,1 0,34% F 2022-10-24

stiftelsen 6,0 0,27% R kvartalsvis / obestämd tid

3,3 0,44% F  2023-11-13

20,4 genomsnittlig ränta 0,33 %  (0,33 %)

144,9 genomsnittlig ränta 0,61 %  (0,61 %)

Total låneskuld   

 

Ekonomienheten  2020-11-18
 

Britt-Inger Gustafsson

O:\Arbetsgrupper\Ekonomi\Ekonomi - CENTRALT\EKONOMI\Lån och skuldebrev\Info till KS om likviditet\Information till 
kommunstyrelse avs. placeringar m.m



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
     
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

 25 november 2020  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Ks §                        Dnr 2020/115 
 
Budgetuppföljning oktober 2020 
 
Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per oktober månad 
2020 för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, 
socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens samt övriga nämnders 
verksamhetsområden. Sammantaget visar uppföljningen en prognos på 
ett underskott om -21 873 tkr för året. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



Budgetuppföljning

Filipstads kommun

Oktober 2020



Sammanställning 

Period: Januari -  Oktober 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

KS 153 256 148 045 5 207 182 740 181 249 1 490

MOB 2 759 2 109 651 3 297 2 807 490

BUN 174 169 182 506 -8 337 208 350 221 020 -12 670

SOC 280 879 293 035 -12 156 336 501 351 271 -14 770

ÖVRIGA NÄMNDER 2 123 1 891 232 2 548 2 548 0

TOTALT verksamheterna 613 186 627 586 -14 403 733 436 758 895 -25 460

FINANSIERING 612 535 618 500 5 965 735 039 737 022 1 983

TOTALT RESULTAT före 
extraordinära poster -651 -9 086 -8 438 1 603 -21 873 -23 477

Extraordinära kostnader

TOTALT RESULTAT efter 
extraordinära poster -651 -9 086 -8 438 1 603 -21 873 -23 476  
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Kommentarer  

Sammanfattning: 

Utfall avvikelse:  -8 438 tkr   Prognos = -23 477 tkr 
Filipstads kommun redovisar sammantaget ett utfall i perioden på -8 438 tkr (-7 619 tkr). 

Prognosavvikelsen uppgår till -23 477 tkr (-26 868 tkr). En förbättring med 3 390 tkr främst beroende på att Barn- och 
utbildningsnämnden förbättrat sin prognos med 1 560 tkr och Socialnämnden med 1 250 tkr.  Inom finansiering har ingen förändring 
skett. 

Resultat för 2020 är budgeterat till 1 603 tkr men avvikelsen gör att resultatprognosen uppgår till -21 873 tkr (-25 265 tkr). 

Effekten av Covid-19 är svår att prognostisera då man i dagsläget inte vet hur stor kompensationen för ökade merkostnader 
kommer att bli från staten. Filipstads kommun har återsökt 14 100 tkr för perioden mars – juli och det finns ytterligare en 
möjlighet att återsöka för perioden augusti – november. I prognoserna för resp. förvaltning ingår Covid-19 kostnader.  
Totalt sett har kommuner och regioner ansökt om totalt 11,2 mdr för första perioden. Från början hade regeringen tillför 5 
mdr för att täcka kostnader men i höständringsbudgeten har ytterligare 5 mdr tillförts och ska, enligt uttalande från 
Socialstyrelsen, fördelas mellan ansökningarna i första ansökningsperioden. Enligt Socialstyrelsen ska samtliga som ansökt 
få en lika stor andel utifrån deras respektive godkända belopp. Granskning, komplettering och bedömning pågår.  
När återsökta medel ska betalas ut är inte bestämt då beslut om höständringsbudgeten kommer 25 november.  
Nytt anslag för coronakostnader förslogs under november vilket kommer att innebära ytterligare 10 mdr för andra 
ansökningsperioden. 

Filipstads kommun har under perioden april – juli erhållit ersättning för alla sjuklönekostnader med 5 530 tkr. Full täckning för 
alla sjuklönekostnader.  
Därefter har beslut fattats om ytterligare ersättning av sjuklöner under augusti till december men inte i samma omfattning. 
Filipstads kommun erhöll ca 35 % av sjuklönekostnaderna för augusti, ca 55 % för september. 

Bokförda Coronakostnader per nämnd tom 2020-10 exkl. sjuklönekostnader. 

Mars ‐ Juli Aug ‐ Sept

KS 2 729 431

MOB 90

BUN 667 191

SOC 11 638 2 725

Övriga nämnder 0

Totalt 15 124 3 347

Återsökt 14 100

KS - Kommunstyrelsen 
Utfall avvikelse: 5 207 tkr    Prognos = 1 490 tkr 
KS’s bokförda avvikelse efter tio månader uppgår till 5 207 tkr (5 506 tkr). Överskott finns inom alla utskott. 

Prognosen beräknas till ett överskott med 1 490 tkr (1 070 tkr). En förbättring med 420 tkr. Förbättringen finns främst inom Ksau där 
Stabs- och Personalenhet har förbättrat sina prognoser. Inom TU förbättras prognosen med 70 tkr. 
I prognosen ingår effekter av Coronasituationen. Vissa kostnader är återsökta för perioden mars till juli men ännu finns ingen 
förhandsinformation om hur ersättningen kommer att fördelas mellan kommunerna. KS har återsökt ca 2 700 tkr. Ytterligare medel 
kommer att återsökas i november.  
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MOB - Miljö- och byggnadsnämnd 
Utfall avvikelse:  651 tkr    Prognos = 490 tkr 
På MOB redovisar sammantaget ett överskott i perioden som uppgår till 651 tkr (637 tkr). Överskottet beror främst på ökade 
bygglovsintäkter och lägre personalkostnader. 
 
MOB beräknar ett överskott med 490 tkr (330 tkr). En förbättring med 160 tkr sedan föregående prognos. Fortsatt lägre 
personalkostnader till följd av sjukdom och fortsatt ökade bygglovsintäkter.  
 
 
BUN – Barn- och utbildningsnämnd 
Utfall avvikelse:   -8 337 tkr    Prognos = -12 670 tkr 
BUN’s bokförda underskott efter oktober uppgår till -8 337 tkr (-7 712 tkr). Underskott finns främst inom Grundskolan och 
Gymnasium. 
 
BUN prognostiserar ett underskott med -12 670 tkr (-14 230 tkr). En förbättring med 1 560 tkr sedan föregående prognos. Förbättrat 
överskott inom Förskoleverksamhet och Grundskola. 
Inom Grundskolan prognostiseras en avvikelse mot budget med -9 600 tkr (-10 060 tkr) vilken främst beror på högre 
personalkostnader jämfört med budget. Inom Gymnasiet ligger prognosen på -5 200 tkr (-4 930 tkr) vilket också är att hänföra till 
högre personalkostnader än budgeterat samt högre kostnader för IKE (interkommunal ersättning). Förskoleverksamheten visar 
överskott med 2 500 tkr (1 350 tkr). 
 
 
SOC - Socialnämnd 
Utfall avvikelse:   -12 156 tkr    Prognos = -14 770 tkr 
SOC´s avvikelse i perioden uppgår till -12 156 tkr (-13 936 tkr). Avvikelsen beror, förutom påverkan av Covid-19 kostnader, främst på 
höga kostnader inom försörjningsstöd, placeringar och våld i nära relation. 
 
SOC´s prognos visar ett underskott med -14 770 tkr (-16 020 tkr) efter tio månader. En förbättring med 1 250 tkr vilket främst är att 
härleda till Vård och omsorg, Hälso- och sjukvård och Funktionsstöd.  
Prognostiserat underskott finns främst inom Individ- och familjeomsorg där underskottet beräknas till –9 100 tkr (-9 050 tkr). 
I stort sett ingen förändring sedan föregående prognos.  
Prognosen för försörjningsstöd har inte justerats sedan uppföljningen i maj utan ligger kvar på en prognos på – 31 500 tkr (-31 500 
tkr) vilket är -2 400 tkr över budget.  
Placeringar för Barn och unga beräknas till 29 700 tkr (29 500 tkr). En försämring med -200 tkr sedan föregående prognos.  En total 
avvikelse jämfört med budget med -6 500 tkr.            
 
 
Övriga nämnder 
Utfall avvikelse:  232 tkr    Prognos = 0 tkr 
Övriga nämnder redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 232 tkr (168 tkr). Överskottet beror främst på att utförda 
revisionsgranskningar ännu inte har blivit fakturerade till kommunen.  
 
Alla övriga nämnder förväntar en prognos i balans med budget.  
 
Finansiering 
Utfall avvikelse:  5 965 tkr    Prognos = 1 983 tkr 
Finansieringen redovisar ett utfall i perioden på 5 965 tkr (7 718 tkr).  
 
Prognosen beräknas till 1 983 tkr (1 983 tkr). Ingen förändring sedan föregående månad. 
Enligt senaste cirkuläret från SKR, 20:39, uppgår slutavräkningen för 2020 totalt -8 446 tkr. Totalt förändring av skatteintäkter och 
generella statsbidrag jämfört med budget uppgår då till -4 422 tkr och då är inte extra statsbidrag som beslutats under 2020 
inkluderade. 
Totalt sett har Filipstads kommun fått extra statsbidrag med ca 20 000 tkr under 2020 förutom ersättningen för sjuklöner som 
i dagsläget uppgår till 6 300 tkr. 
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Prognosen för schablonintäkter är oförändrad och uppgår till 6 000 tkr. Även prognosen för HVB-hem är oförändrad och uppgår till 
1 040 tkr för 2020. 
Inom finansiella intäkter visar prognosen ett överskott med 1 500 tkr till följd av högre utdelning från Filipstads Värme AB och ökade 
inkasso- och ränteintäkter på kundfordringar.  
Prognosen visar också att internräntan kommer att understiga budget med -900 tkr (-900 tkr) till följd av en låg investeringstakt under 
slutet av 2019 och första delen av 2020. 
Övriga konton inom finansieringen förväntas vara i balans med budget. 
 
 

Åtgärder 
 
Prognosen för oktober visar på ett totalt underskott med ca -23,5 mkr.  En förbättring med ca -3,0 mkr sedan prognos i 
september. 
Inom BUN har prognosen förbättrats med ca 1,5 mkr vilket främst härleds till förskola och grundskola. Inom SOC är 
förbättringen ca 1,2 mkr och återfinns inom Vård och omsorg, Hälso- och sjukvård och Funktionsstöd.  
Totalt sett har Filipstads kommun fått extra statsbidrag med ca 20 mkr under 2020 förutom ersättningen för sjuklöner som i 
dagsläget uppgår till 6,3 mkr. 
 
Verksamheternas underskott uppgår till samtidigt till -25,4 mkr och då ingår ca 18,5 mkr som bokförts som Coronakostnad. 
Kommunen har hittills återsökt 14,1 mkr. Ny återsökning för perioden augusti – november kommer att skickas in senast 
2020-11-30. 
 
Våra två stora verksamheter, BUN och SOC, drivs med för höga kostnader. Totalt står dessa verksamheter för nästan hela 
differensen på -27,5 mkr.  
Framtida arbetet måste inriktas på att få verksamheternas nettokostnad att under 2020-2021 sänkas så att de på årsbasis 
ligger på rätt nivå inför 2022.  
 
Såväl Socialnämnden som Barn- och utbildningsnämnden har redovisat förslag på olika åtgärder som i uppföljningen inte fått 
fullt utslag. Prognosen visar att arbetet kommer att behöva pågå även under 2021. 
Kommunstyrelsen måste vara tydlig och kräva att nämnderna redovisar till KS om vilka åtgärder som vidtagits för att nå en 
budget i balans. 
 
Enligt SKR’s prognoser i senaste cirkuläret visar att löneutvecklingen beräknas bli 2,3 % under 2020. Filipstads kommun har 
budgeterat en löneökning med 2,5 % vilket innebär en differens med 1,2 mkr vilket bör beaktas och hanteras som 
lönejustering inför 2021. 
 
Underskrift 
Claes Hultgren 
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Kommunstyrelsen 
 

Period: Januari -  Oktober 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

KSau 56 876 54 403 2 469 68 065 66 090 1 975

KFU 3 296 2 489 807 3 470 3 470 0

TU 93 084 91 153 1 931 111 204 111 689 -485

TOTALT 153 256 148 045 5 207 182 739 181 249 1 490  

 

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning KS:    
 
Utfall avvikelse:  5 207 tkr    Prognos = 1 490 tkr 
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 5 207 tkr (5 506 tkr). Överskott finns alla utskott. 
 
Prognosen beräknas till ett överskott med 1 490 tkr (1 070 tkr). En förbättring med 420 tkr. Förbättringen finns främst inom Ksau där 
Stabs- och personalenhet har förbättrat sina prognoser. Inom TU förbättras prognosen med 70 tkr. 
I prognosen ingår effekter av Coronasituationen. Vissa kostnader är återsökta för perioden mars till juli men ännu finns ingen 
förhandsinformation om hur ersättningen kommer att fördelas mellan kommunerna. KS har återsökt ca 2 700 tkr. Ytterligare medel 
kommer att återsökas i november.  
 
 
KSau - Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Utfall avvikelse:  2 469 tkr    Prognos = 1 975 tkr 
KSau's bokförda avvikelse efter tio månader uppgår till 2 469 tkr (2 402 tkr). Överskott finns inom alla enheter förutom 
personalenheten. 
 
KSau prognostiserar ett överskott med budget 1 975 tkr (1 625 tkr). En förbättring med 350 tkr, främst beroende på ökat överskott 
inom Stabsenhet och Personalenhet. 
Det totala prognostiserade överskottet hänförs dels till AIE beroende på att befintlig personal bokförs i projektet Move 
(yrkesanpassad utbildning för vuxna) under året och att beslut om att ej tillsätta feriearbete för ungdomar under 2020 beroende på 
rådande coronasituationen. Personalenheten har ökade kostnaderna för bemanningscentralen, pga. av den pågående 
coronasituationen och ökade fackliga kostnader som en följd av förhandlingar inom Barn- och utbildningsförvaltningens område. 
Även Ekonomienheten påverkas positivt av att befintlig personal bokförs i projektet Move. 
Inom Stabsenhet förväntas bland annat underskott då kostnaderna för Bergslagens räddningstjänst förväntas överstiga budget med 
-400 tkr men kompenseras till viss del av lägre kostnader för Kommunfullmäktige och att KC’s tillgängliga medel inte förväntas  
nyttjas fullt ut. 
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KFU - Kultur och föreningsutskott 
Utfall avvikelse:  807 tkr    Prognos = 0 tkr 
KFU har fortfarande en stor positiv bokförd avvikelse, 807 tkr (1 043 tkr), då de flesta budgeterade bidrag har, enligt budgetkurvan, 
lagts i januari eftersom det är svårt att fördela över året då utbetalningstillfällena varierar mycket.  
 
KFU prognostiserar ett resultat i balans med budget, 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
 
TU - Teknikutskott 
Utfall avvikelse:   1 931 tkr    Prognos = -485 tkr 
TU's bokförda överskott efter oktober uppgår till 1 931 tkr (2 061 tkr). Överskott finns inom de flesta verksamheter förutom 
Fastighetsenhet, Administration och Idrott- och fritidsenhet. 
 
TU prognostiserar ett underskott med -485 tkr (-555 tkr). En förbättring med 70 tkr.   
Inom Fastighetsenheten har prognosen förbättrats med 200 tkr medan Administrationen har försämrats -230 tkr. Försämringen inom 
administration beror på extraordinära kostnader för tvätt av arbetskläder under Coronapandemin. Kostnader som kommer att 
återsökas vid nästa återsökningstillfälle som kommer i november. 
 
 

Åtgärder 
 
Sammantaget visar prognosen att budgetram för 2020 kan nås. Största orsaken till detta är att vi under en period kan täcka 
kostnader i förvaltningen med beviljade medel från projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna). Beslut har också 
fattats om att inte tillsätta några feriearbeten för ungdomar under 2020 pga. coronasituationen. 
 
 
Underskrift 
Claes Hultgren 
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Miljö‐ och byggnadsnämnd 
 

Period: Januari -  Oktober 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

2 759 2 109 651 3 297 2 807 490

  

 

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning Miljö- och byggnadsnämnd: 
 
Utfall avvikelse:  651 tkr    Prognos = 490 tkr 
MOB redovisar sammantaget ett överskott i perioden som uppgår till 651 tkr (637 tkr). Överskottet beror på en tidig start på 
bygglovssäsongen. 
 
MOB beräknar ett överskott med 490 tkr (330 tkr). En förbättring med 160 tkr sedan föregående prognos. Fortsatt lägre 
personalkostnader till följd av sjukdom och fortsatt ökade bygglovsintäkter.  
 
 
 
 

Åtgärder 
 
Inga åtgärder är planerade. 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Hannes Fellsman 
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Barn‐ och utbildningsnämnd 

 

Period: Januari -  Oktober 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

174 169 182 506 -8 337 208 350 221 020 -12 670  

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning BUN: 
Avvikelse utfall = -8 337 tkr   Prognos = -12 670 tkr     
Barn- och utbildningsförvaltningen visar efter oktober en negativ budgetavvikelse med -8 337 tkr (– 7 712 tkr). Underskottet finns 
främst på Grundskolan och Spångbergsgymnasiet. Avvikelserna beror mestadels av för höga lönekostnader mot budgeterat. 
 
Prognos på helår beräknas till -12 670 tkr (-14 230 tkr). En förbättring med 1 560 tkr sedan föregående prognos.  
Den förbättrade prognos beror framförallt på förskolan med 1 150 tkr vilket främst beror på ökade intäkter mot budgeterat samt 
minskade personalkostnader. Grundskolan redovisar en förbättrad prognos med 460 tkr. 
        
Bun gemensamt       
Avvikelse utfall = -156 tkr   Prognos = -810 tkr     
BUN gemensamts bokförda avvikelse efter tio månader uppgår till -156 tkr (-292 tkr). Underskott beror främst på ökade kostnader för 
samverkansavtal för gymnasieskola i Värmland, ökade kostnader för skolskjutsar och att projektet Barnhälsa, som Bun varit ansvarig 
för, inte fått full täckning för kostnaderna då det ingår självfinansiering i projektet. 
 
BUN gemensamt prognosticerar ett resultat på -810 tkr (-760 tkr). En försämring med -50 tkr sedan föregående prognos. 
Försämrad prognos beror på nytt standardavtal gällande Stim är klart och faktura gällande 2019 och 2020 visar på en högre 
kostnad. Övriga underskott sedan tidigare är främst datakostnader -200 tkr, skolskjutsar -400 tkr och projekt -310 tkr.  
Överskott beräknas med 150 tkr på personalkostnader på grund av vakant tjänst. 

 
Förskoleverksamhet       
Avvikelse utfall = 2 690 tkr   Prognos = 2 500 tkr     
Förskolan har en positiv avvikelse på 2 690 tkr (2 421 tkr). Överskottet beror på högre föräldraintäkter och att den interkommunala 
ersättningen har flera barn från andra kommuner som verksamheten får en intäkt för. I Lesjöfors (Villekulla) så har barnantalet 
minskat under 2020. För att anpassa verksamheten efter minskningen av barnantalet så har Villekulla fått en avdelning mindre 
(Svalan). Detta ger ett överskott i utfallet. 
Verksamheten har även fått ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan gällande Covid-19. 
Personalkostnaderna har en negativ avvikelse på grund av extra förstärkning i några stora barngrupper samt insatser för barn med 
funktionsvariationer.  
Bidrag till friförskolorna har ett negativt utfall då verksamheterna har flera barn mot budgeterat.  
 
Förskolan prognosticerar ett överskott med 2 500 tkr (1 350 tkr). En förbättring med 1 150 tkr sedan föregående prognos vilket beror 
på att förskolan Björnen med 2,0 avdelningar fr.o.m. sommarstängningen redovisar ett högre överskott mot tidigare prognos samt att 
minskningen av en avdelning på Villekulla ger minskade kostnader och är nu medtagen i prognosen. 
Bidrag till friförskolorna prognostiseras sedan tidigare ett underskott med -450 tkr. 
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Grundskolan       
Avvikelse utfall = - 7 037 tkr   Prognos = -9 600 tkr    
Grundskolan totalt har en negativ avvikelse på -7 037 tkr (-6 380 tkr). Främsta orsaken är att personalkostnaderna ligger över 
budgeterad nivå. 
 
Grundskolan prognosticerar sammantaget ett underskott med -9 600 tkr (-10 060 tkr). En förbättring med 460 tkr sedan föregående 
prognos. Det beror på förbättrad prognos gällande personalkostnaderna samt att enheterna är återhållsamma med vikarier samt 
övriga kostnader. 
Grundsärskolan prognosticerar ett överskott med 500 tkr, vilket är en försämring med 100 tkr sedan föregående prognos på grund av 
lönekostnader. 
IKE (Interkommunal ersättning), beräknar ett underskott med -820 tkr (-760 tkr) då kostnaderna för elever i grundskolan som 
studerar i andra kommuner och är folkbokförda i Filipstads kommun ökar. Prognosen är försämrad med -60 tkr. 
 
Grundskolan exklusive IKE prognosticeras ett underskott med -9 280 kr (-9 450 tkr) främst beroende på lönekostnaderna är 
väsentligt högre än budgeterat. En förbättring med 170 tkr. Verksamheten har även fått ersättning för sjuklönekostnader från 
Försäkringskassan gällande Covid-19. 
Verksamheten har gjort besparingar på cirka 14 tjänster inför HT-20. Förvaltningen fortsätter arbetet med att titta på vilka  
besparingar ytterligare som kan göras utan att de sökta statsbidragen kommer påverkas. 
 
Gymnasiet och IM (Introduktionsprogram)     
Avvikelse utfall = -3 543 tkr    Prognos = -4 200 tkr 
Spångbergsgymnasiet inklusive IM uppvisar en negativ budgetavvikelse på -3 543 tkr (-3 073 tkr) för perioden. Främsta 
orsaken är att personalkostnaderna ligger över budgeterad nivå. 
Spångbergsgymnasiet har en organisation som inte står i proportion till den lagda budgeten . Neddragningar av personal har 
under året gjorts med cirka 4 tjänster. 
 
Spångbergsgymnasiet inklusive IM prognosticerar ett underskott med -4 200 tkr (-4 200 tkr). Ingen förändring sedan 
föregående prognos. 
Sparåtgärder har påbörjats under våren 2020 som kommer att få fullt genomslag under hösten 2020. Åtgärderna beräknas 
till cirka 1 100 tkr under 2020.     
 
IKE, Inackordering, skolskjutsar, antagning     
Avvikelse utfall = -1 061 tkr    Prognos = -1 000 tkr    
IKE, Skolskjutsar och inackorderingsbidraget visar en negativ avvikelse med -1 061 tkr (-1 157 tkr). Underskottet består av ökade 
kostnader på den Interkommunala ersättningen. Fler elever på gymnasiesärskola innebär en merkostnad för år 2020 med 
cirka 730 tkr. Elever i andra kommuner som är folkbokförda i Filipstads kommun har ökat under HT-20 mot VT-20. 
 
Prognosticerar ett underskott med -1 000 tkr (-1 000 tkr). s Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
KAA, Kommunalt aktivitetsansvar      
Avvikelse utfall = -96 tkr   Prognos = 0 tkr     
KAA prognostiserar ett resultat i balans med budget 0 tkr.  
       
Kulturskolan/Fritidsgårdar       
Avvikelse utfall = 410 tkr   Prognos = 0 tkr    
Kulturskolan och fritidsgårdar har ett positivt utfall totalt med 410 tkr (387 tkr). Fritidsgårdar har haft lägre personalkostnader då 
planerad tjänst inte tillsats på grund av Covid-19. Kulturskolan har haft lägre personalkostnader då del av tjänst varit tjänstledig. 
Arbete pågår med att verksamhetsanpassa lokalerna innan årets slut, som dansgolv och utveckling av medielab. 
 
Prognostiserar ett resultat i balans med budget 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
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Elevhälsan       
Avvikelse utfall = 71 tkr   Prognos =  -100 tkr     
Elevhälsans positiva utfall på 71 tkr (75 tkr) beror framförallt på lägre lönekostnader. 
I budgeten finns 782 tkr för att förstärka elevhälsan. Beslut från Skolverket visar dock minskade intäkter med 430 tkr på helår då 2,0 
tjänst ämnesutvecklare har flyttats till grundskolan. Statsbidraget från Skolverket gällande förstärkning av elevhälsan visar beslut på 
ett lägre bidrag från 2019 till 2020 med 150 tkr. 
Minskade lönekostnader på 2,0 tjänst från maj månad kommer att kompensera del av minskade intäkter. 
 
Elevhälsan prognosticerar ett underskott med -100 tkr (-100 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
      
Familjecentralen       
Avvikelse utfall = 216 tkr   Prognos = 140 tkr     
Familjecentralen har en avvikelse på 216 tkr (207 tkr). Positiv avvikelse på lön. 
 
Familjecentralens prognosticerar ett överskott med 140 tkr (140 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
Överskottet beror på lägre personalkostnader.   
     
Stödboende/Bergslagaren      
Avvikelse utfall = 151 tkr   Prognos = 400 tkr   
Utfallet redovisar 151 tkr ( 0 tkr).  
Bergslagarens stödboende har hittills organiserats under förvaltningschef för barn-och utbildningsförvaltningen. För att ge en 
tydligare tillhörighet har verksamheten flyttas under mars månad 2020 in under rektor vid Spångbergsgymnasiet. Ungdomarna 
boende på stödboendet Bergslagaren har flyttat till egna lägenheter och verksamheten avvecklades under augusti månad 2020.  
 
Stödboendets prognosticerar ett överskott med 400 tkr (400 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 

Åtgärder 
 
I prognosen har följande åtgärder medtagits: 
 
tkr

2020 Helårseffekt 2021 Helårseffekt 2022

Spångbergsgymnsiet Minskning av tjänster 1 100 3 000 3 200

Stödboende Bergslagaren 

avvecklas under 2020.  500 1 500 1 500

Förskolan

Avveckling av förskolan 

Björnen, 2 avdelningar 1 000 3 000 3 000

Grundskolan

Minskning av 14 ‐ 15 

tjänster 4 300 6 700 6 700

Med i prognos 2020‐10 6 900 14 200 14 400

Totala åtgärder 6 900 14 200 14 400  
 
Sammantaget har i oktober månad medtagits åtgärder på 6 900 tkr vilket på årsbasis 2021 ger ca 14 200 tkr och på årsbasis 
2022 ca 14 400 tkr. 
 
 
 
 
Underskrift 
Sten-Åke Eriksson 
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Socialnämnd 
 

Period: Januari -  Oktober 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

280 879 293 035 -12 156 336 501 351 271 -14 770  

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning SOC: 
Avvikelse utfall = -12 156 tkr      Prognos = - 14 770 tkr 
SOC´s avvikelse för perioden uppgår till -12 156 tkr (-13 936 tkr). En förbättring med 1 780 tkr främst beroende på lägre 
kostnader inom försörjningsstöd, placeringar, minskat personalbehov inom hemtjänsten och en ombokning av ny 
programvara till investeringskostnad.  
 
SOC´s prognos visar ett underskott på -14 770 tkr (-16 020 tkr) efter 10 månader. En förbättring med 1 250 tkr. På grund av 
rådande pandemi är prognosen mycket svårberäknad. Hittills uppkomna Covid-kostnader på 13 600 tkr (12 800 tkr) är med i 
prognosen men inte kommande förutom Covid-teamet, deras är medräknade. Återsöket som gjordes i augusti hos 
Socialstyrelsen beräknas utbetalas i december. Beloppet är i dagsläget okänt.  
 
 
Socialnämndens ordförande 
Avvikelse utfall = 82 tkr Prognos = 100 tkr 
Socialnämndens ordförande redovisar en avvikelse på 82 tkr (89 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
  
Socialnämndens ordförandes prognos visar ett överskott på 100 tkr (100 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
Det prognostiserade överskottet beror på inställda möten inom Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor till följd 
av Covid-19. 

 
Förvaltningsledning/färdtjänst  
Avvikelse utfall = -558 tkr Prognos = -750 tkr 
Förvaltningsledning redovisar en oförändrad avvikelse på -558 tkr (-478 tkr). 
 
Förvaltningsledning beräknar en prognos på -750 (-750 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
Prognosen bygger på Migrationsverket felaktiga info 2019 där Soc skulle få tillbaka medel som då bokades in i resultatet. 
Det visade sig att Migrationsverket gjort fel vilket leder till en förlust.  
En stor osäkerhet råder inom färdtjänst. För närvarande är kostnaderna högre än budgeterat men det genomförs färre resor 
på grund av rådande pandemi och Värmlandstrafik har aviserat att kommunerna kan komma att debiteras en lägre kostnad. 
 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) inkl. barn och unga 
Avvikelse utfall = -10 126 tkr Prognos = -9 100 tkr  
IFO visar en avvikelse på -10 126 tkr (- 11 249 tkr. En förbättring med 1 123 tkr på grund av lägre kostnader inom 
försörjningsstöd och placeringar samt att inköpet av nya programvaran Lifecare är ombokad till investeringen. 
 
IFO beräknar en prognos på -9 100 tkr ( -9 050 tkr). En försämring med -50 tkr främst beroende på nya beslut om 
placeringar. 
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Prognosen för försörjningsstöd kvarstår på 31 500 tkr, budget är 29 140 tkr vilket ger ett underskott på 2 400 tkr. 
Våld i nära relation har en oförändrad prognos på 1 500 tkr, budget är 700 tkr vilket ger ett underskott på -800 tkr. 
Prognosen för placeringar barn och unga är höjd med 200 tkr till 29 700 tkr på grund av nya placeringar samt att det ligger 
flera vårdnadsöverflyttar hos Tingsrätten i väntan på dom. Flera placeringar är avslutade under hösten och vissa är 
omplacerade till familjehem vilket ger en lägre kostnad på sikt. Budgeten uppgår till 23 000 tkr vilket ger ett underskott 
på -6 700 tkr. 
 
Biståndshandläggning 
Avvikelse utfall = 544 tkr Prognos = 550tkr 
Biståndshandläggning visar en avvikelse på 544 tkr ( -481 tkr), beroende på att vakant tjänst 1.0 åa LSS-handläggare ej är 
återbesatt efter beslut av socialnämnden i maj. 
 
Biståndshandläggning beräknar en prognos på 550 tkr (550 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
 
 
Vård och omsorg 
Avvikelse utfall = 1 137 tkr Prognos = 400 tkr 
Vård och omsorg visar en avvikelse på 1 137 tkr (286 tkr), en förbättring med 851 tkr mot föregående månad på grund av minskat 
personalbehov. 
 
Vård och omsorg beräknar en prognos på 400 tkr (- 300 tkr). En förbättring med 700 tkr. Prognosen är mycket svårberäknad på 
grund av det rådande läget. Covid-19 kostnaderna uppgår för närvarande till 4 100 tkr (3 800 tkr).  
Budget 2020 är satt med ett överskott inom vård och omsorg för att täcka kostnaderna för de nya enhetscheferna. 
 
 
Hälso- och sjukvård (HSV) 
Avvikelse utfall = -4 948 tkr Prognos = -7 020 tkr 
HSV visar en avvikelse på -4 948 tkr (-4 744 tkr). En försämring med -204 tkr på grund av kostnader inom Covid-teamet. 
 
HSV beräknar en prognos på -7 020 tkr (-7 310 tkr). En förbättring med 290 tkr på grund av att Covid-teamets anställda har 
minskats. Prognosen innehåller kostnader för Covid-teamet till och med december. 
För närvarande uppgår Covid-kostnaderna till 6 400 tkr (6 055 tkr) en ökning med 345 tkr.  
För att klara sommarsemestern tvingades Hemsjukvården anlita bemanningsföretag till en kostnad av 600 tkr. Bemanningsföretag 
kommer även att anlitas under november och december för att stärka bemanningen. 
 
 
Funktionsstöd 
Avvikelse utfall = 1 713 tkr  Prognos = 1 050 tkr 
Funktionsstöd visar en avvikelse på 1 713 tkr (1 679 tkr). En förbättring med 34 tkr på grund av eftersläp av debitering från 
de privata utförarna samt från Försäkringskassan gällande de 20 första timmarna som kommunen står för. 
 
Funktionsstöd beräknar en prognos på 1 050 tkr (740 tkr). En förbättring med 310 tkr. Överskottet beror på att ett assistansteam är 
avslutat samt att två enheter har gått från vaken natt till sovande jour. Verksamheten har Covid-19 kostnader som uppgår till 1 600tkr 
(1 500 tkr). 
 
 

Åtgärder 
 
Precis som efter föregående månads uppföljning lämnar förvaltningen inget förslag på åtgärder. Det är alldeles för stor 
osäkerhet vad gäller kostnader för Covid-19. Det är också oklart hur mycket av de återsökta kostnaderna för Covid-19 som 
kommer att beviljas. Förvaltningen har tidigare lämnat förslag på åtgärder i form av utredningsuppdrag som bedöms kunna 
generera minskade kostnader på sikt. Utredningarna redovisades i september och oktober på nämndens sammanträde.  
 
 
Underskrift 
Åsa Andersson 
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Övriga nämnder 
 

Period: Januari -  Oktober 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

Revision 577 331 246 693 693 0

Valnämnd 8 4 4 10 10 0

Överförmyndare 1 538 1 556 -18 1 845 1 845 0

TOTALT 2 123 1 891 232 2 548 2 548 0   

 

 

Kommentarer  
 
Sammanfattning Övriga nämnder: 
 
Utfall avvikelse:  232 tkr    Prognos = 0 tkr 
Övriga nämnder redovisar sammantaget ett utfall i perioden med 232 tkr (168 tkr).  Överskottet beror främst på att utförda 
revisionsgranskningar ännu inte blivit fakturerade till kommunen. 
  
Alla enheter förväntar en prognos i balans med budget. 
 
 
 
 
 

Åtgärder 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Britt-Inger Gustafsson 
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Finansiering 
 

Period: Januari -  Oktober 2020

Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Avvikelse

i perioden i perioden perioden

Skatteintäkter 351 664 351 673 9 422 064 422 007 -57

Slutavräkning -1 245 -5 595 -4 350 -1 494 -8 446 -6 952

Mellankommunal utj. 1 583 1 550 -33 1 900 1 900 0

Generella statsbidrag 239 969 241 653 1 684 288 010 290 597 2 587

Integrationsmedel 
'Välfärdmiljoner' 5 102 5 103 1 6 123 6 123 0

Extra Välfärdsmiljoner 
2020 7,5 mkr 5 418 5 418 5 418 5 418

Statsbidrag med anl. av 
coronavirus 15 mkr 10 857 10 857 10 857 10 857

Periodiseringsfond prel 
5,2 mkr 0 662 662

Extra Stb 2020-05-18  
6 mkr 3 102 3 102 3 102 3 102

Avsatta medel 10 415 0 -10 415 12 500 0 -12 500

Schablonintäkter 5 000 5 000 0 6 000 6 000 0

HVB-hem 2 241 698 -1 543 2 690 1 040 -1 650

'32-kommuners' bidrag 5 832 5 763 -69 7 000 6 916 -84

Finansiella intäkter 4 224 5 637 1 413 4 950 6 450 1 500

Finansiella kostnader -1 416 -1 197 219 -1 700 -1 700 0

Pensionskostnad -45 634 -44 582 1 052 -54 770 -54 770 0

Pensionskostnad intern 28 634 28 155 -479 34 366 34 366 0

Kapitalkostnad intern 6 166 5 265 -901 7 400 6 500 -900

TOTALT 612 535 618 500 5 965 735 039 737 022 1 983  
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Kommentarer  
 
Sammanfattning Finansiering: 
 
Utfall avvikelse:  5 965 tkr    Prognos = 1 983 tkr 
Finansieringen redovisar ett utfall i perioden på 5 968 tkr (7 718 tkr).  
 
Prognosen beräknas till 1 983 tkr (1 983 tkr). Ingen förändring sedan förgående prognos. 
Inget nytt cirkulär har kommit från SKR under månaden. Enligt senaste cirkuläret från SKR, 20:39 uppgår slutavräkningen till  
totalt -8 446 tkr.  
Totalt förändring av skatteintäkter och generella statsbidrag jämfört med budget uppgår till -4 422 tkr och då är inte extra statsbidrag 
som beslutats under 2020 inkluderade. 
Filipstads kommun fått extra statsbidrag med ca 20 000 tkr under 2020 förutom ersättningen för sjuklöner som i dagsläget 
uppgår till 6 300 tkr. 
 
Prognosen för schablonintäkter är oförändrad och uppgår till 6 000 tkr. Även prognosen för HVB-hem är oförändrad och uppgår till 
1 040 tkr för 2020. 
  
Inom finansiella intäkter visar prognosen ett överskott med 1 500 tkr till följd av högre utdelning från Filipstads Värme AB och ökade 
inkasso- och ränteintäkter på kundfordringar.  
Prognosen visar också att internräntan kommer att understiga budget med -900 tkr (-900 tkr) till följd av en låg investeringstakt under 
slutet av 2019 och första delen av 2020. 
Övriga konton inom finansieringen förväntas vara i balans med budget. 
 
 
 
Underskrift    
Britt-Inger Gustafsson 
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Kommunstyrelsen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-18 

 
 

Diarienummer 
 

 
 

   

 

Deltagande på distans vid sammanträden med 
kommunstyrelsens utskott  
 

Förslag till beslut 
att    ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens 
teknikutskott kan, om särskilda skäl föreligger, närvara vid möten på distans 
enligt följande;  
 
Sådana sammanträden förutsätter att ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra och delta på 
lika villkor. 
 
Ledamot/ersättare som vill delta på distans ska senast 2 dagar innan 
sammanträdet anmäla detta till sekreteraren eller annan anställd vid 
kommunkansliet. 
 
Ordföranden för sammanträdet avgör efter rådgörande med presidiet om 
närvaro får ske på distans. En pågående pandemi är rimligen att betrakta som 
särskilda skäl för att tillåta närvaro på distans. För olika personliga förhinder 
att inställa sig till sammanträden finns däremot systemet med ersättare.    
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige sammanträder den 23 november 2020 och föreslås då 
fatta beslut om revideringar av arbetsordning respektive reglementen, så att 
de medger deltagande på distans för kommunfullmäktige, styrelsen och 
nämnderna. Vidare föreslås att de överlåter till kommunstyrelsen respektive 
socialnämnden att bestämma om vad som gäller för utskotten. 
 
Om sekretessärenden ska kunna hanteras med närvaro på distans, måste 
erforderliga säkra tekniska lösningar finnas på plats.  
 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse daterad 2020-11-18 
Kommunfullmäktiges beslut § XX 2020-11-23 
 
 
 
Catrin Marsell 
Kanslichef  



 

FILIPSTADS KOMMUN 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum  Blad 
     
           

Kommunstyrelsens teknikutskott  
 
 
 
 

 9 november 2020 
  

 4 (9) 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsexp: 
KS 

 Tu § 85                         Dnr 2020/207 
 
Yttrande över revisionsgranskning inköp och avtalstrohet 
Kommunrevisionen har återigen låtit revisionsfirman KPMG göra en 
revisionsrapport över inköp och avtalstrohet i Filipstads kommun. 
Rapporten som är som tidigare något allmänt hållen och synes kunna 
gälla generellt för hela kommunsektorn, har plockat fram några 
rekommendationer för fortsatt arbete i kommunen med inköp och 
avtalstrohet. 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att godkänna förslag till yttrande och föreslå kommunstyrelsen godkänna 
förslag till yttrande över revisionsgranskning inköp- och avtalstrohet, 
Filipstads kommun. 
 
Vid sammanträdet föredras ärendet av teknisk chef Inge Piehl som även 
besvarar frågor 
 
Teknikutskottet beslutar 
att godkänna förslag till yttrande och föreslå kommunstyrelsen godkänna 
förslag till yttrande över revisionsgranskning inköp- och avtalstrohet, 
Filipstads kommun. 
_______ 
 
Protokollet är ännu inte justerat 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Teknik och Service, Kommunstyrelsen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-02 

 
 

Diarienummer 
2020/207 

 
 

 
  

 

Yttrande över revisionsgranskning inköp- och 
avtalstrohet, Filipstads kommun 
Förslag till beslut 
Att godkänna förslag till yttrande och föreslå kommunstyrelsen godkänna 
förslag till yttrande över revisionsgranskning inköp- och avtalstrohet, 
Filipstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har återigen låtit revisionsfirman KPMG göra en 
revisionsrapport över inköp och avtalstrohet i Filipstads kommun. Rapporten 
som är som tidigare något allmänt hållen och synes kunna gälla generellt för 
hela kommunsektorn, har plockat fram några rekommendationer för fortsatt 
arbete i kommunen med inköp och avtalstrohet. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport KPMG AB 2020-09-02 
Förslag till Yttrande över revisionsgranskning inköp och avtalstrohet, 
Filipstads kommun daterad 2020-11-02 
 
Inge Nilsson Piehl 
Teknisk chef 
  
Beslutet ska skickas till 
KS 
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Yttrande över revisionsgranskning inköp och avtalstrohet, 
Filipstads kommun  

 
Kommunrevisionen har åter igen låtit revisionsfirman KPMG göra en revisionsrapport över 
inköp och avtalstrohet i Filipstads kommun. Rapporten som är som tidigare något allmänt 
hållen och synes kunna gälla generellt för hela kommunsektorn, har plockat fram några 
rekommendationer för fortsatt arbete i kommunen med inköp och avtalstrohet. 
 
Dessa är; 
 
- Uppdatera styrdokument regelbundet så att de innehåller korrekt och aktuell information. 

Förtydliga styrdokument kring central insamling av dokumentation av genomförda 
direktupphandlingar. 

- Utvärdera nuvarande inköpsorganisation, finns det anledning att minska antalet 
medarbetare med rätt att genomföra inköp, utse inköpsansvariga på respektive 
avdelning/enhet eller annan åtgärd. 

- Säkerställa att direktupphandlingar genomförs och dokumenteras.  
- Säkerställa att information kring upphandling, inköp och direktupphandlingar når de 

medarbetare som genomför inköp. 
- Säkerställa att alla utförda direktupphandlingar skickas in till inköpsenheten för att kunna 

ha en samlad bild av kommunens totala inköp. 
- Agera för att höja köptroheten inom kommunen, tillsätta personalresurser för utökad och 

regelbunden kontroll avseende köptrohet inom kommunen. 
 

 
Allmänt sett så sköts inköp och avtalstrohet ute på respektive avdelning/enhet. Upphandling- 
och Inköpsenheten har till stöd införskaffat ett uppföljningssystem kallat Bubobubo där man 
kan följa avtalstroheten ute i verksamheterna. Utifrån detta system kan vi utläsa att 
avtalstroheten är tämligen god men varierar över organisationen. Dock finns alltid 
möjligheter till förbättringar på de flesta områden. Upphandlings- och Inköpsenheten har 
tyvärr idag inte resurser till någon djupare analys av inköp- och avtalstroheten för kommunen 
utan kan bara följa den i stora drag. En tanke som förespeglats men hittills inte genomförts är 
att göra avtalsuppföljningssystemet öppet för läsning så att respektive förvaltning, ledning, 
styrning och ekonomi, kan följa upp hur inköp och avtalstrohet ser ut i den egna 
verksamheten. På sikt skulle man kunna göra inköp och avtalsuppföljning som en del av 
kommunens ekonomiska uppföljning.    
 

 
       Dnr: 2020/207 

Sida 
1(2) 

Datum  
2020-11-19       

              Teknik & Service, kommunstyrelsen   
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I Kvalitetsmanual för inköp- och upphandlingsprocess som ligger publikt för alla anställda på 
kommunens intranät finns tydligt beskrivet information om upphandling, ramavtal, inköp och 
vem som får köpa. Under 2018 genomfördes omfattande utbildningar i verksamheterna för 
att medvetandegöra anvisningar och reglerna kring inköp och avtal. Arbetet som påbörjades 
2018 med utbildningar i inköp och avtalstrohet måste kontinuerligt följas upp med nya 
utbildningar. 
 
Genom att fortsätta sprida information och göra innehållet i Kvalitetsmanual för inköp- och 
upphandlingsprocess känt för alla i organisationen tror vi att vi successivt kan få en tydlighet 
kring hur kommunen jobbar med upphandling och inköp och vikten av att köptrohet.  
 
Rapporten pekar på behovet av översyn av Styrdokument för verksamheten. En sådan 
översyn har påbörjats efter tidigare revision, och förslag på revideringar av styrdokument 
planera redovisas för vidare beslut under första halvåret 2021.  
 
I en sådan översyn kommer bland annat föreslås till att ”Manual för inköps- och 
upphandlingsprocessen i Filipstads kommun” fastställd av KS 24 september 2014 §97, 
uppdateras, förenklas och byter namn till Riktlinjer för Inköp och Upphandling. Detta för 
att göra materialet mer tillgängligt för organisationen. 
   
I dessa Riktlinjer för Inköp och Upphandling planera föreslås att ett Inköpsråd skapas för 
bättre styrning av och information kring inköps- och upphandlingsprocessen. I detta 
Inköpsråd planera föreslås att respektive förvaltningar utser representant/-er tillika 
inköpssamordnare som bör ha en samordnande och planerande roll i respektive förvaltning. 
Inköpssamordnaren planera föreslås vara förvaltningens ”lokala” stöd i enklare inköpsfrågor 
och en informationskanal ut i den egna organisationen och in till upphandlingsenheten. 
 
Vidare planeras en översyn av ”Delegationsplan i upphandlingsärenden” fastställd av KS 
2014-03-26, §35 samt Upphandlingspolicy för Filipstads kommun, dat 2006-04-03, så att 
dessa styrdokument uppdateras och dokumenten blir mer tillgänglig för organisationen.  
 

 
 
Filipstads kommun 
 
 
Inge Nilsson Piehl 
Teknisk chef 
Upphandlingschef 
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För yttrande: Kommunstyrelsen 
 
  
 
För kännedom: Kommunfullmäktige 

 
 
 

 
På vårt uppdrag har KPMG granskat kommunens inköp och avtalstrohet mot upphandlade ramav-
tal. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att komplettera en granskning som genomfördes under 2019. Denna 
granskning noterade brister inom ett antal inköpsområden, denna uppföljande granskning har till 
syfte att granska andra inköpsområden, främst entreprenadtjänster. Granskningen har även be-
handlat direktupphandlingar. 

Utifrån genomförd granskning noterar vi att kommunen avseende inköp av entreprenadtjänster 
har genomfört upphandlingar och tecknat ramavtal avseende specifika entreprenadstjänster som 
till exempel bygg-, maskin- eller asfaltsentreprenader. Dessa ramavtal kopplas till specifika kost-
nadskonto med samma namn. Vi tycker detta är ett bra exempel på hur man kan arbeta med upp-
handling och uppföljning av upphandling. Det blir tydligt och enkelt både att hantera inköp och 
att följa upp inköp.  

Men vi noterar även ett stort antal entreprenadinköp utanför dessa specifika inköpsområden där 
ramavtal saknas och direktupphandling skall genomföras. Vi har inte i denna granskning noterar 
någon dokumentation av att direktupphandlingar har genomförts. För 2019 handlade det om 11-
15 mnkr avseende de inköpsområden som ingår i granskningen. 

Resultatet av granskningen är således blandat men vi anser att det finns risk för att inköp om stora 
belopp genomförs utanför gällande ramavtal eller med avsaknad av dokumenterad direktupphand-
ling.  

Vår samlade bedömning är, trots positiva exempel, att kommunen bör stärka uppföljningen av 
sina inköp och skapa en rutin för regelbunden kontroll av både avtalstrohet och direktupphand-
ling.  
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Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• agera för att höja köptroheten inom kommunen, tillsätta personalresurser för utökad och 
regelbunden kontroll avseende köptrohet inom kommuen.  

• uppdatera styrdokument regelbundet så att de innehåller korrekt och aktuell information. 
Förtydliga styrdokument kring central insamling av dokumentation av genomförda di-
rektupphandlingar. 

• utvärdera nuvarande inköpsorganisation, finns det anledning att minska antalet medarbe-
tare med rätt att genomföra inköp, utse inköpsansvariga på respektive avdelning/enhet el-
ler annan åtgärd. 

• säkerställa att direktupphandlingar genomförs och dokumenteras. 
• säkerställa att information kring upphandling, inköp och direktupphandlingar når de med-

arbetare som genomför inköp. 
• säkerställa att alla utförda direktupphandlingar skickas in till inköpsenheten för att kunna 

ha en samlad bild av kommunens totala inköp. 
 
Revisorerna önskar styrelsens yttrande över rapporten. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda 
senast den 30 november 2020. 
 
På uppdrag 

 

Ottfried Eickenrodt 
Ordförande revisionen 
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Filipstads kommun 
 Granskning inköp och avtalstrohet 
 
 2020-09-08 

1 Sammanfattning 
Vi har av Filipstads kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
kommunens upphandlingar och inköp. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Syftet med granskningen är att komplettera en granskning som genomfördes under 
2019. Denna granskning noterade brister inom ett antal inköpsområden, denna 
uppföljande granskning har till syfte att granska andra inköpsområden, främst 
entreprenadtjänster. Granskningen har även behandlat direktupphandlingar.  
Utifrån genomförd granskning noterar vi att kommunen avseende inköp av 
entreprenadtjänster har genomfört upphandlingar och tecknat ramavtal avseende 
specifika entreprenadstjänster som till exempel bygg-, maskin- eller 
asfaltsentreprenader. Dessa ramavtal kopplas till specifika kostnadskonto med samma 
namn. Vi tycker detta är ett bra exempel på hur man kan arbeta med upphandling och 
uppföljning av upphandling. Det blir tydligt och enkelt både att hantera inköp och att 
följa upp inköp.  
Men vi noterar även ett stort antal entreprenadinköp utanför dessa specifika 
inköpsområden där ramavtal saknas och direktupphandling skall genomföras. Vi har 
inte i denna granskning noterar någon dokumentation av att direktupphandlingar har 
genomförts. För 2019 handlade det om inköp om 11-15 mnkr där direktupphandling 
borde dokumenterats avseende de inköpsområden som ingår i granskningen. 
Resultatet av granskningen är således blandat men vi anser att det finns risk för att 
inköp om stora belopp genomförs utanför gällande ramavtal eller med avsaknad av 
dokumenterad direktupphandling.  
Vår samlade bedömning är, trots positiva exempel, att kommunen bör stärka 
uppföljningen av sina inköp och skapa en rutin för regelbunden kontroll av både 
avtalstrohet och direktupphandling.  
Vi rekommenderar kommunen att: 

- agera för att höja köptroheten inom kommunen, tillsätta personalresurser för 
utökad och regelbunden kontroll avseende köptrohet inom kommuen.  

- uppdatera styrdokument regelbundet så att de innehåller korrekt och aktuell 
information. Förtydliga styrdokument kring central insamling av dokumentation 
av genomförda direktupphandlingar. 

- utvärdera nuvarande inköpsorganisation, finns det anledning att minska antalet 
medarbetare med rätt att genomföra inköp, utse inköpsansvariga på respektive 
avdelning/enhet eller annan åtgärd. 

- säkerställa att direktupphandlingar genomförs och dokumenteras. 
- säkerställa att information kring upphandling, inköp och direktupphandlingar når 

de medarbetare som genomför inköp. 
- säkerställa att alla utförda direktupphandlingar skickas in till inköpsenheten för 

att kunna ha en samlad bild av kommunens totala inköp. 
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Filipstads kommun 
 Granskning inköp och avtalstrohet 
 
 2020-09-08 

2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Filipstads kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens inköp 
och avtalstrohet mot upphandlade ramavtal. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Den övergripande revisionsfrågan är om upphandling sker enligt träffade ramavtal och 
är rutinerna och hanteringen av ramavtal dokumenterade och uppföljda?  
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:  

- Är avtalstrohet inom kommunen är säkerställd? 
- Finns sammanställning av aktuella ramavtal inom kommunen? 
- Finns instruktioner och information om inköp inom kommunen? 
- Är uppföljningen av avtalstrohet ändamålsenlig? 

Granskningen avgränsas till stickprov av inköp under 2018 och 2019, granskningen har 
också avgränsats till ett antal inköpsområden. I granskningen kommer vi också att 
granska kommunens hantering av direktupphandlingar. 

2.1 Lagar som styr inköp och upphandling 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde ikraft 1 januari 1994 till följd av EU:s 
upphandlingsregler. LOU omfattar upphandlingar hos kommuner, landsting, staten och 
offentligt ägda företag. Syftet för lagstiftningen är att följa EU:s fyra friheter; fri rörlighet 
för varor, personer, tjänster och kapital inom EU:s inre marknad. Således skall lagen 
främja en fri och rörlig marknad med konkurrensutsättning där ingen upphandling får 
göras så att någon leverantör särbehandlas.  
Efter genomförd upphandling är kommunen ålagd att handla av den leverantör som 
vunnit upphandlingen. I vilken utsträckning upphandlade inköpsavtals följs inom en 
upphandlandemyndighet brukar benämnas ”avtalstrohet”. En del i denna granskning är 
att undersöka i vilken utsträckning Filipstads kommun följer upphandlade inköpsavtal, 
det vill säga undersöka vilken avtalstrohet Filipstads kommun har inom ett antal 
inköpsområden. 
Det finns många olika former av upphandlingar, i denna granskning har vi fokus på 
entreprenadtjänster, reservdelar och andra sällanköpsvaror. Entreprenadtjänster 
handlas ofta upp på ramavtal medan sällanköpsvaror ofta handlas upp när de behövs, 
vid enskilda tillfällen. Handlar det om belopp över ett gränsvärde (615 tkr under 2020 
och 586 tkr för granskningsperioden) skall annonserad upphandling genomföras. Är 
beloppet under gränsbeloppet kan kommunen upphandla på ett förenklat sätt, en så 
kallad direktupphandling. Dock krävs att kommunen har riktlinjer för direktupphandling 
där krav på dokumentation finns för direktupphandlingar som överstiger 100 000 kr. 
Det bör noteras att det inte är enskilda inköp som skall understiga 615 tkr utan det 
avser värdet av alla direktupphandlingar av varor eller tjänster av samma slag under 
avtalets löptid, även om det är längre än ett år. 
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Konkurrensverket är tillsynsmyndighet gällande upphandlingslagstiftningen. En 
upphandlingsskadeavgift kan dömas ut om det skett en otillåten direktupphandling där 
avtal ingåtts med leverantör utan utannonsering. Avgiften får inte överstiga tio procent 
av det aktuella avtalets värde och den maximala avgiften som kan åläggas den 
upphandlande myndigheten är tio miljoner kronor. 

2.2 Kommunens organisation, ansvarsfördelning och 
styrdokument 
Filipstad kommun har ingen egen inköpsavdelning som ansvarar för och genomför 
inköp. Kommunstyrelsen och respektive nämnd ansvarar för sina specifika inköp och 
investeringar. Det är enheternas och avdelningarnas ansvar att inköp inom deras 
avdelning eller enhet följer de regler och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen.  
Ingen förändring har skett av organisation eller styrdokument sedan föregående 
granskning. Nedan kapitel avviker därmed inte från det från föregående rapport bortsett 
från en djupdykning avseende direktupphandlingar. 
Kommunfullmäktige har under 2006 fastställt en upphandlingspolicy vars tillämpning 
förklaras vidare i ”Manual för inköps- och upphandlingsprocessen i Filipstads kommun” 
som fastställts av kommunstyrelsen 2014. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för 
all upphandlingsverksamhet i kommunen och reglerar ansvar och befogenheter 
avseende upphandling och tecknade av ramavtal. Kommunstyrelsen ansvarar också 
för samtliga ramavtal och utveckling av policy och riktlinjer. Kommunen har två 
heltidsanställda upphandlare som via delegation från kommunstyrelsen praktiskt sköter 
de förvaltningsövergripande upphandlingarna, ramavtal, avtalsuppföljning, stöd till 
avdelningar och enheter i deras upphandlingar, kompetensutveckling av kommunens 
upphandlingsverksamhet samt uppföljning och utveckling av policy, organisation och 
rutiner inom upphandlingsområdet. 
Det framgår av kommunens policy att respektive nämnd och förvaltning är ansvariga 
för sina inköp. Av upphandlingspolicyn framgår: 
”Beslutsfattandet vad gäller specifika köp skall ligga så långt ut i organisationen som 
möjligt. Ansvar och befogenheter skall regleras av kommunstyrelsens riktlinjer för 
upphandling.” 

Med kommunstyrelsens riktlinjer för upphandlingen avses styrdokumentet ”Manual för 
inköps- och upphandlingsprocessen i Filipstads kommun” här framgår att endast 
personer som är beslutsattestanter eller rekvirenter har rätt att beställa/rekvirera varor 
och tjänster. Regler för beslutsattestanter och rekvirenter ska finnas i respektive 
nämnd/styrelses delegeringsordning. Således ansvarar respektive nämnd för vilka som 
har rätt att genomföra inköp inom sitt verksamhetsområde. 
Det framgår inte direkt uttryckt att tjänstemän inom de olika avdelningarna och 
enheterna som genomför inköp är skyldiga att känna till vilka ramavtal som finns och 
genomföra sina inköp i linje med dessa avtal. Däremot framgår att LOU alltid skall 
följas vilket indirekt innebär att alla som genomför inköp bör hålla reda på vilka 
ramavtal som finns och att dessa skall följas. Kännedom och efterlevnad av ramavtal är 
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något som inköpsenheten trycker mycket på i sin information och utbildning till 
tjänstemän i kommunen. 
Inom kommunen finns det ett stort antal personer som har rätt att genomföra inköp, 
uppskattningsvis 300 personer. Det stora antalet anställda med rätt att genomföra 
inköp gör det till en större utmaning att nå ut med information och nyheter till alla 
anställda som har befogenheter att genomföra inköp. Ingen förändring av antalet 
anställda har skett sedan föregående granskning. 
För att underlätta för inköparna och för att säkerställa att korrekta inköp genomförs 
inom kommunen håller kommunens upphandlare utbildningar för samtliga anställda 
som har rätt att genomföra inköp.  
Upphandlaren håller också information tillgänglig till de anställda på ett gemensamt 
intranät som alla anställda har tillgång till. På denna sida finns bland annat: 

- Avtalsdatabas. 
- Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer. 
- Allmän information om inköp och upphandling på intranätet. 
- Lathundar och mallar. 

Kommunen genomför inte alla upphandlingar i egen regi utan samarbetar kring vissa 
upphandlingar med andra kommuner i länet, med regionen och ansluter sig även till 
nationella upphandlingar så som upphandlingar genomförda av SKLs 
upphandlingsenhet Kommentus. 

Direktupphandlingar 
LOU ställer inte bara krav på gränsvärden och dokumentationsplikt avseende 
direktupphandlingar utan upphandlande myndigheter skall också besluta om riktlinjer 
för direktupphandling. Riktlinjer för direktupphandling kan vara separata eller ingå i en 
policy för upphandlingsverksamheten. Konkurrensverket har tagit fram ett klargörande 
för vad som bör ingå i upphandlande myndigheters riktlinjer om direktupphandling och 
anger bland annat följande: 

- När direktupphandling får genomföras. 
- Att redan existerande och lämpliga avtal ska användas innan en ny 

direktupphandling genomförs. 
- Vem eller vilka som har rätt att genomföra direktupphandlingar och till vilka 

beloppsgränser som gäller. 
- Hur upphandlingar ska samordnas inom kommunen eller inom länet. 
- När skriftliga avtal ska upprättas. 
- Hur dokumentationen ska ske. 
- Vad som gäller avseende sekretess. 
- Vad som ska arkiveras. 

Inom Filipstads kommun preciserar förutsättningarna för direktupphandlingar i 
styrdokumentet ”Manual för inköps- och upphandlingsprocessen i Filipstads kommun”. 
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Instruktionerna följer LOU och nationella riktlinjer för direktupphandling. Kommunen har 
delat in möjligheten till direktupphandlingar i tre nivåer. Oavsett nivå krävs att regler i 
övrigt uppfylls, som till exempel att inget ramavtal finns sedan tidigare. Nivå ett avser 
inköp under 10 tkr och här är enda kravet att prisjämförelse skall göras med minst tre 
leverantörer, inga krav på dokumentation. 
Nivå två gäller inköp över 10 tkr men under 100 tkr, i detta spann tillkommer 
dokumentationskrav. Skriftliga offerter behöver inte tas in men upphandlaren skall 
dokumentera vilka leverantörer hen har pratat med och motivera sitt val av leverantör. I 
nivå tre, belopp över 100 tkr upp till gränsbeloppet, tillkommer krav på skriftliga offerter. 
I styrdokumentet finns krav på arkivering och instruktioner kring vilka dokument som 
skall sparas. Det framgår också i löpande text att dokumentationen ska förvaras på 
lämplig plats där den är lätt att finna. Kommunen har också tagit fram en blankett för att 
underlätta dokumentation av direktupphandlingar, blanketten och information kring 
direktupphandlingar finns även på kommunens intranät. På intranätet framgår också att 
blanketten, efter avslutad upphandling, skall skickas in till inköpsenheten. 
Inköpsenheten skickar även ut e-post någon gång per år för att påminna alla som 
genomför direktupphandlingar om att skicka in dokumentation till inköpsenheten. 

2.2.1 Bedömning 
Nuvarande riktlinjer för inköp och upphandling antogs 2014, de följer bestämmelserna i 
LOU och ger detaljerad information kring inköp och upphandlingar. Enligt vår 
bedömning innehåller riktlinjerna den information som kan anses nödvändig och 
presenterar också informationen på ett tydligt och användarvänligt sätt. Detta gäller 
även direktupphandlingar. Vi noterar dock några detaljer som kommunen kan 
förtydliga, bland annat inköparnas ansvar för att känna till upphandlade ramavtal inom 
kommunen samt hanteringen av dokumentation avseende genomförda 
direktupphandlingar. Det bör framgå att direktupphandlingarna skall sparas centralt. 
Kommunen kan då göra en sammanställning av tidigare genomförda 
direktupphandlingar. 
Det finns också ett behov av en uppdatering av beloppsgränser i styrdokumentet. 
Trots att riktlinjer, förtryckta blanketter, utbildning och annan information kring 
upphandling finns och enligt vår bedömning är korrekta och användarvänliga har vi 
noterat att det finns tecken som tyder på att ett behov av utökat stöd gällande inköp- 
och upphandlingsfrågor ute i verksamheterna. 
Eventuellt kan det vara intressant att begränsa antalet inköpare till de behöriga 
beställare som uppfyller de krav som fastställs i kommunens tillämpningsanvisningar. 
Detta för att säkerställa att kunskapen är tillräckligt hög hos de som beställer varor och 
tjänster och för att underlätta informationsspridning vid förändringar av regelverk eller 
andra nyheter inom området. 
Vi rekommenderar kommunen att ta initiativ till att: 

- uppdatera styrdokument regelbundet så att de innehåller korrekt och aktuell 
information. Förtydliga styrdokument kring central insamling av dokumentation 
av genomförda direktupphandlingar. 
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- utvärdera nuvarande inköpsorganisation, finns det anledning att minska antalet 
medarbetare med rätt att genomföra inköp, utse inköpsansvariga på respektive 
avdelning/enhet eller annan åtgärd. 

2.3 Avtalstrohet 
Vi har som ett led i denna granskning genomfört en översiktlig kontroll av avtalstrohet, 
det vill säga om inköp sker via de ramavtal som kommunen har anslutit sig till. 
Kommunen har tidigare genomfört systematisk uppföljning av inköp, det vill säga 
kontroll av att inköp endast sker i enlighet med upprättade ramavtal, det som brukar 
kallas för avtalstrohet. En uppföljning som, enligt inköpsavdelningen, har resulterat i att 
man noterat flertalet brister och avvikelser som man via olika insatser har kunnat 
justera och därigenom förbättra avtalstroheten. Avtalstroheten har alltså enligt 
inköpsenheten förbättrats över de senaste åren. 
Inom Filipstads kommun är respektive tjänsteman som genomför inköp ansvarig för att 
känna till vilka ramavtal som finns och att också köpa in i enlighet med dessa avtal, 
även om detta inte explicit framgår av styrdokumenten. Saknas ramavtal är det 
respektive tjänstemans ansvar att istället genomföra en direktupphandling alternativt 
initiera upphandlandet av ett nytt ramavtal om man bedömer att det behovet finns.  
Uppföljning av att rutinerna följs ligger på kommunens inköpsenhet. Sådana kontroller 
genomförs fortfarande stickprovsmässigt av kommunens upphandlare i mån av tid, 
men alltså inte i den omfattning som inköpsenheten bedömer är önskvärt. Arbetet med 
att hantera de upphandlingar som genomförs i kommunen tar merparten av 
upphandlarens tid och den tid som blir över har de senaste åren använts till 
informationsspridning och utbildningar till kommunens personal. Resursbrist är således 
huvudanledningen till att uppföljning av avtalstroheten inte utförs i tillräcklig omfattning.  
Det finns inom kommunen ett system för inköpsanalys (Bubo). För något år sedan 
användes detta system i större utsträckning än idag för att analysera kommunens 
inköp och säkerställa efterlevnad av ramavtal. Som nämndes ovan har dock denna 
analys blivit åsidosatt det senaste året på grund av resursbrist. 

2.3.1 Verifiering 
I denna uppföljande granskning har vi valt att fokusera främst på inköp av 
entreprenadtjänster men även mot inköp av varor kopplat till entreprenader. Vi har 
granskat inköp under 2018 och 2019.  
I föregående granskning noterade vi relativt stora problem med felkonteringar. Till 
exempel leverantörer som inte levererar livsmedel men som ändå finns konterade som 
inköp av livsmedel i kommunens bokföring. Detta har inte varit ett stort problem i denna 
granskning utan de leverantörer som funnits konterade på respektive kostnadskonton 
har varit leverantörer som rimligen levererar den typen av varor eller tjänster som 
borde konteras mot de aktuella kostnadskontona. Felkonteringar är annars en 
parameter som man behöver ta hänsyn till vid inköpsanalyser men i detta fall slipper vi 
detta. Fler sådana parametrar som gör att denna översiktliga granskning inte blir helt 
rättvisande kan föreligga men genomgången visar ändå tydligt att kommunen köper in 
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tjänster och varor från rätt leverantörer för vissa inköpsområden men att avtalstroheten 
för andra inköpsområden är näst intill obefintlig. 
Kommunen har genomfört ramupphandlingar för ett antal specifika entreprenadtjänster, 
till exempel bygg-, maskin-, asfaltsentreprenader. För dessa specificerade 
inköpsområden finns upphandlade ramavtal och kostnadskonton i bokföringen 
kopplade till det aktuella ramavtalsområdet. Kommunen har genomfört upphandlingar 
och tecknar ramavtal avseende till exempel elentreprenader och har även ett 
kostnadskonto som heter elentreprenader. Vi tycker detta är ett bra exempel på hur 
man kan arbeta med upphandling och uppföljning av inköp. Det blir tydligt och enkelt 
både att hantera inköp och att följa upp. En anledning till den höga avtalstroheten kan 
också vara att det är relativt få individer som köper in entreprenadtjänster.  
Granskningen gav följande resultat: 

 

 
Utöver dessa specifika entreprenadkonton har vi också granskat mer allmänna 
kostnadskonton inom entreprenad och reservdelar. För reservdelar finns inga ramavtal 
inom kommunen vilket kan vara rimligt. Reservdelar är ofta inget återkommande inköp 
och kan gälla allt från vattenverk till ventilationsanläggningar eller fordon. Att täcka in 
dessa behov via ramavtal blir svårt och är i många fall inte rimligt. För reservdelar blir 
istället direktupphandlingar intressant och vi tittar närmare på detta lite längre fram i 
rapporten.  
Utöver reservdelar har vi granskat tre lite mer allmänna kostnadskonton; ”Övriga 
anläggnings- och reparationsentreprenader”, ”Reparation och underhåll av maskiner 
och inventarier” samt ”Inköp av byggnads- och anläggningsmaterial”. Granskningen av 
dessa inköpsområden har resulterat i betydligt sämre resultat än för de mer specifika 
kostnadskontona ovan. 
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Då ingen av dessa konton (se tabell nedan) har några ramavtal som tydligt gäller inköp 
inom dessa områden så landar vi i en situation där avtalstroheten blir noll. Vi noterar att 
relativt stora inköp under kontot ”Övriga anläggnings och reparations entreprenader” 
har genomförts genom leverantörer som kommunen har mer specifika ramavtal med, 
exempelvis via ramavtalen för golventreprenader eller transportentreprenader. 
Kostnader avseende transportentreprenader borde konteras mot kostnadskontot för 
transportentreprenader och inte mot ett konto för övriga inköp. Denna typ av inköp 
ingår för 2019 om 3,5 mnkr under kontot för ”Övriga entreprenader” således kan denna 
del av inköpen mycket väl vara korrekta även om inköpen konterats på fel 
kostnadskonto. Oavsett detta är en avtalstrohet på 41 % för lågt, kommunen behöver 
se över hanteringen av dessa inköp och konteringen på dessa kostnadskonton.  
Ett konto som är benämnt ”övrigt” bör användas sparsamt, i detta fall har inköp om 8,5 
mnkr bokförts mot detta kostnadskonto varav ca 3,5 mnkr avser andra upphandlade 
specifika ramavtal som sannolikt borde konteras mot andra kostnadskonton. Är 
bokföringen inte korrekt blir det svårt att granska avtalstroheten men det blir också 
svårt att göra andra uppföljningar av ekonomi och utfall. 

 

 
Ovan tabeller avser inköp under åren 2019 respektive 2018.  
Det är också ett väldigt stort antal olika leverantörer på dessa inköpsområden, mellan 
50–100 leverantörer per kostnadskonto, detta är ytterligare en anledning att se över 
avtalstroheten och konteringen av dessa inköp.  
I vår föregående granskning uppskattade vi hur stora belopp kommunen förlorar på att 
inte handla via upphandlade ramavtal. Denna uppskattning är svår att genomföra 
främst beroende på felkonteringar men även på grund av det faktum att även inköp 
från rätt leverantör kan vara fel då inte alla varor/tjänster ingår i upphandlingen. En 
tredje aspekt är att vissa inköp hos andra leverantörer än den upphandlade 
leverantören kan vara korrekta om den upphandlade leverantören inte kan leverera en 
specifika vara eller tjänst. För de områden som granskades vid föregående granskning 
kunde vi uppskatta hur mycket kommunen generellt sparade på att utnyttja ramavtalen 
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kontra att inte göra det. Någon sådan uppskattning för inköpsområdena i denna 
granskning har vi eller kommunen inte kunnat ta fram, således har vi inte något 
underlag för att göra en samlad uppskattning av storleken på inköpen utanför avtal i 
denna granskning.  

2.3.2 Direktupphandling 
Vår granskning av avtalstrohet noterade låg avtalstrohet främst avseende de mer 
allmänna kostnadskontona inom granskningsområdet vilket beror på att dessa inköp 
sannolikt inte ingår i något ramavtal, vilket är rimligt om det avser entreprenader som 
inte är återkommande eller reservdelar som vi diskuterat tidigare.  
Avsaknaden av ett ramavtal innebär inte att kommunen kan genomföra inköp utan 
konkurrens. Saknas ramavtal kliver direktupphandlingsreglerna in, i princip alla inköp 
skall konkurrensutsättas och inköp över 10 tkr skall dokumenteras och till inköp över 
100 tkr skall skriftliga offerter biläggas inköpsbeslutet. Intressant blir då att undersöka 
inköp inom dessa intervall avseende de inköpsområden där ramavtal saknas, alltså de 
allmänt hållna kostnadskontona från föregående kapitel.  
En analys av alla inköp utanför aktuella ramavtal mellan 10 tkr och 100 tkr samt inköp 
mellan 100 tkr och 586 tkr på dessa konton för åren 2018 och 2019 ger följande 
resultat: 
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Vi kan konstatera att kommunen genomför ett relativt stort antal inköp utanför ramavtal 
inom de granskade inköpsområdena, totalt drygt 100 leverantörer årligen vars inköp 
ligger mellan 10 tkr och 100 tkr. För dessa inköp skall det enligt kommunens riktlinjer 
finnas en skriftlig dokumentation kring vilka leverantörer man tillfrågat och en 
motivering till vald leverantör. För de större inköpen, mellan 100 tkr och 586 tkr krävs 
även skriftliga offerter från minst tre leverantörer. Inom detta spann noterar vi 13 
leverantörer som saknar ramavtal för 2018 och 24 leverantörer för 2019.  
I båda fallen skall tjänstepersonen som genomför inköpen skicka dokumentationen från 
upphandlingen till inköpsenheten. Inköpsenheten har inte mottagit några 
direktupphandlingar inom dessa områden under 2018 och 2019. Detta trots att 
inköpsenheten skickat påminnelser om att inkomma med dokumentation från eventuellt 
utförda direktupphandlingar. 
Anledningarna till att dokumentationen saknas kan vara många. Det kan vara att 
tjänstemän genomfört en upphandling men de har ingen dokumentation att visa upp. Är 
varan eller tjänsten unik kan det bara finns en leverantör, eller så kan kommunen vara 
låst till en hårdvara som endast kan hantera mjukvara från en unik leverantör. Oavsett 
vad skället är till att man inte konkurrensutsätter så måste kommunen dokumentera 
beslutet med hänvisning till någon av ovan anledningar. I de fall där kommunen 
eftersöker leverantörer och bara hittar en leverantör som kan utföra ett visst jobb kan 
det vara ett rimligt utfall av en upphandling och därmed en acceptabel hantering om 
man bara dokumenterar den slutsatsen. Det torde dock vara relativt sällsynt med varor 
och tjänster där man blir beroende av en enda leverantör. En risk är förstås att 
anledningen till att dokumentation saknas är att ingen upphandling har genomförts. 

2.3.3 Bedömning  
Gällande avtalstroheten kan vi således konstatera att specifika kostnadskonton inom 
entreprenadtjänster har en relativt god avtalstrohet men kommunen måste arbeta 
vidare med de kostnadskonton som är mer allmänna till sin karaktär. Granskningen är 
översiktlig och ger en fingervisning av problembilden, för att ge ett helt rättvisande 
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resultat skulle vi behöva genomföra djupare analyser. Vi anser ändå att granskningen 
tydligt visar att inköp vid sidan av ramavtal genomförs, främst avseende de inköp som 
konteras under de mer allmänna kostnadskontona. Att lägga pengar och mer resurser 
på att höja avtalstroheten och genomförda eller ej genomförda direktupphandlingar 
torde löna sig i längden. Ett första steg för att underlätta framtida analyser är också att 
konteringen av inköp förbättras och att konton benämnda ”övrigt” används i så liten 
utsträckning som möjligt. 
I denna granskning noterar vi inköp om cirka 15 mnkr under 2019 som bokförts på mer 
allmänna entreprenadkonton där ramavtal saknas. 3,5 mnkr av dessa inköp avser 
leverantörer som har ramavtal inom andra inköpsområden. Således kan dessa inköp 
vara i enlighet med dessa ramavtal men felkonterade. De kan också vara felaktiga 
inköp som borde handlas upp. För resterande inköp för 2019, saknas ramavtal och 
således krävs att direktupphandlingar genomförs. Vi har inte i denna granskning 
noterat någon dokumentation av direktupphandlingar avseende dessa inköp.  
Vår samlade bedömning är, likt den i vår tidigare granskning, att kommunen bör stärka 
uppföljningen av kommunens inköp och skapa en rutin för regelbunden kontroll av 
avtalstroheten. Denna granskning har också påvisat en brist avseende 
direktupphandlingar eller möjligen en brist i dokumentationen av utförda 
direktupphandlingar.  
För de granskade kostnadskonton utan ramavtal noterar vi också fler inköp hos många 
olika leverantörer. Kommunen bör utreda vad anledningen till den stora mängden inköp 
är och undersöka om det finns anledning att hitta alternativa lösningar, ramavtal inom 
fler inköpsområden eller förbättrat arbete med direktupphandlingar.  
Vi rekommenderar kommunen att ta initiativ till att: 

- agera för att höja köptroheten inom kommunen, tillsätta personalresurser för 
utökad och regelbunden kontroll avseende köptrohet inom kommuen.  

- säkerställa att direktupphandlingar genomförs och dokumenteras. 
- säkerställa att information kring upphandling, inköp och direktupphandlingar når 

de medarbetare som genomför inköp. 
- säkerställa att alla utförda direktupphandlingar skickas in till inköpsenheten för 

att kunna ha en samlad bild av kommunens totala inköp. 
 
Datum som ovan 

KPMG AB 
 
Nils Nordqvist  Daniel Frisén 
Certifierad kommunal revisor  Revisor 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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Dataskyddsombud 
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) har gällt som lag i alla EU-länder från och 
med 25 maj 2018. Det innebar bland annat att reglerna gällande hantering av 
personuppgifter förändrades, att myndigheters personuppgiftsansvariga 
(respektive nämnd och styrelse) skulle utse ett Dataskyddsombud och att 
organisationer skulle säkerställa sina processer för hantering av 
personuppgifter. Syftet med reglerna är att stärka skyddet för den enskildes 
integritet.  
 
Då tidigare dataskyddsombud avslutade sin tjänst beslutades 2020-01-29 
(KS 2020/08) att Marie Eriksson övertar dataskyddsombudsrollen i avvaktan 
på att ny nämndadministratör anställs. Då ny anställning nu har skett föreslås 
nämndadministratör Sara Beya överta dataskyddsombudsrollen för 
kommunstyrelsen. 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
att   Kommunstyrelsen utser Sara Beya till dataskyddsombud 
 
 
Catrin Marsell 
Kanslichef 
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       Au §  58                             Dnr 2020/257 

Krigsplacering för Filipstads kommun 
 
I tjänsteskrivelse 27 oktober 2020 skriver säkerhetssamordnaren Michael 
Björklund att enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 
ska planeringen för civilt försvar återupptas. Det civila försvaret syftar till 
att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig i Sverige. Civilt 
försvar bedrivs inom ramen för verksamheten i statliga myndigheter, 
kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila 
och militära försvaret bildar tillsammans totalförsvaret. 
 
Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är: 
 
• Kompetenshöjning gällande totalförsvar  
• Säkerhetsskydd  
• Krigsorganisation och krigsplacering 
 
Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande 
totalförsvar och säkerhetsskydd ska genomföras under perioden 2018 till 
2020- 12-31. Dessa arbetsuppgifter har genomförts av kommunen. 
Arbetet med framtagande av krigsorganisation och krigsplacering av 
personal ska vara påbörjat men behöver inte vara avslutat till 2020-12-
31. Genomförandet för detta arbete föreslås i detta ärende. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga: ”Rätt person på rätt plats” – Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps (MSB) vägledning för krigsorganisation och krigsplaceringar 
för kommuner 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunkansliet i uppdrag att påbörja 
krigsplacering av personal med nyckelbefattningar inom Filipstads 
kommunkoncern. 
Beslut om vilka personer med nyckelbefattningar som ska krigsplaceras 
delegeras till kommunchefen. 
 
Säkerhetssamordnare Michael Björklund presenterar ärendet och svarar 
på frågor.  
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå  
 
att   Kommunstyrelsen ger kommunkansliet i uppdrag att påbörja 
krigsplacering av personal med nyckelbefattningar inom Filipstads 
kommunkoncern samt 
 
att   beslut om vilka personer med nyckelbefattningar som ska 
krigsplaceras delegeras till kommunchefen. 
_______ 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Krigsplacering för Filipstads kommun 
Sammanfattning 
Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska planeringen 
för civilt försvar återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska 
fungera vid höjd beredskap och krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom 
ramen för verksamheten i statliga myndigheter, kommuner, landsting, 
privata företag och frivilligorganisationer. Det civila och militära försvaret 
bildar tillsammans totalförsvaret. 
Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är: 
• Kompetenshöjning gällande totalförsvar  
• Säkerhetsskydd  
• Krigsorganisation och krigsplacering 
Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande 
totalförsvar och säkerhetsskydd ska genomföras under perioden 2018 till 
2020- 12-31. Dessa arbetsuppgifter har genomförts av kommunen. Arbetet 
med framtagande av krigsorganisation och krigsplacering av personal ska 
vara påbörjat men behöver inte vara avslutat till 2020-12-31. Genomförandet 
för detta arbete föreslås i detta ärende. 
 

Bakgrund 
Med anledning av en förändrad säkerhetspolitisk situation i Europa ska 
planeringen för civilt försvar återupptas enligt regeringens försvarspolitiska 
inriktning 2016–2020. Den kommunala verksamheten är en av flera aktörer i 
det civila försvaret. Målet är att värna om civilbefolkningen, säkerställa de 
viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid 
ett väpnat angrepp eller krig. Det civila och militära försvaret utgör 
tillsammans totalförsvaret. Kommuner har en skyldighet att planera så att 
den kommunala verksamheten fungerar även vid höjd beredskap enligt lagen 
om totalförsvar och höjd beredskap 7 § 1992:1 403. 
 
Vidare har en överenskommelse om det arbetet under perioden 2018–2020 
tecknats mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, numera SKR). Enligt överens-
kommelsen ska alla kommuner påbörja arbetet avseende de beredskaps-
förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap så att de 
på sikt kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara 
och krig. Krigsplacering av personal är en utav de beredskapsförberedelser 
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som listas i överenskommelsen. I överenskommelsen regleras även den 
ersättning som kommunen enligt ovanstående lag ska få för de förberedelser 
som utförs. 
 
Totalförsvarsplikt omfattar alla som är bosatta i Sverige mellan 16–70 år. 
Skyldigheten att tjänstgöra under höjd beredskap gäller både de som har en 
krigsplacering och de som inte har, de som inte har omfattas av allmän 
tjänsteplikt. Skillnaden mellan att vara krigsplacerad och ha allmän 
tjänsteplikt är att den krigsplacerade har en angiven inställelseplats och är 
därmed redan ianspråktagen av den arbetsgivare eller myndighet som 
utfärdat krigsplaceringen. Skulle det råda särskilda skäl kan 
Arbetsförmedlingen, på uppdrag av regeringen, anvisa medarbetare som har 
allmän tjänsteplikt till en annan arbetsgivare än sin ordinarie. 
 
Syftet med att krigsplacera personal är att se till så att rätt person är på rätt 
plats i händelse av krigsfara och krig. Det är en förutsättning för att 
säkerställa att kommunen kan fullgöra sina uppgifter inom det civila 
försvaret och på sätt bidra till totalförsvaret. Att krigsplacera all personal 
fyller inget direkt syfte eftersom den allmänna tjänsteplikten omfattar de som 
inte blir krigsplacerade. 
 
Förslag på genomförande: 

• Uppdraget genomförs av Kommunkansliet i konsultation med 
personalenheten för hela kommunkoncernen 

• Endast personal med nyckelbefattningar ska krigsplaceras 
• Kommunchefen beslutar vilka nyckelbefattningar som ska 

krigsplaceras 
• Övriga anställda i kommunen omfattas av allmän tjänsteplikt 

 
Ekonomiska konsekvenser 
De kostnader uppgiften medför täcks av den statliga ersättning som 
kommunen erhåller för de utgifter som uppkommer i arbetet med civilt 
försvar. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 
’Rätt person på rätt plats’ – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
(MSB) vägledning för krigsorganisation och krigsplaceringar för kommuner 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunkansliet i uppdrag att påbörja krigsplacering 
av personal med nyckelbefattningar inom Filipstads kommunkoncern. 
Beslut om vilka personer med nyckelbefattningar som ska krigsplaceras 
delegeras till kommunchefen. 
 
 
 
2020-11-19 
 

  
Michael Björklund 
Säkerhetssamordnare 
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       Au § 59                              Dnr 2020/260 

Finansiering av del av bredbandssamordnare under år 2021 
 
I tjänsteskrivelse 8 oktober 2020 skriver IT-chefen Mikael Kilhage att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 oktober 2013, § 74, att 
ingå en samverkan med Kristinehamn och Storfors kommuner avseende 
bredbandsarbetet (Bredbandssamordning).   
 
Under den första delen av perioden har Filipstads ekonomiska åtagande 
bland annat finansierats med beviljade projektmedel från Region 
Värmland med 125 tkr. (För år 2015 och framåt saknas medel för 
finansiering). 
 
I samband med att det nya avtalet tecknades med IP Only identifierades 
ett fortsatt behov av att ha en gemensam bredbandssamordnare under 
projekttiden som enligt plan löper 2019-2021. För Filipstads del beräknas 
det för 2021 att 195 tkr tas i anspråk för att finansiera detta arbete. . 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå 
kommunstyrelsen att för 2021 anslå 195 tkr av kommunstyrelsens 
tillgängliga medel för finansiering av det fortsatta arbetet under år 2021. 
 
IT chef Mikael Kilhage presenterar ärendet och besvarar frågor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
 
att   för 2021 anslå 195 tkr av kommunstyrelsens tillgängliga medel för 
finansiering av det fortsatta arbetet under år 2021 
_______ 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Yttrande över förslag översyn av regelverk för 
färdtjänst och sjukresor inom Värmland. 

 
Förslag till beslut 
Att godkänna förslag till yttrande över förslag översyn av regelverk för 
färdtjänst och sjukresor inom Värmland. 

Beslutsunderlag 
Se bifogat material från Region Värmland 

Ärendet 
Region Värmland har fått uppdraget att göra en översyn av regelverket för 
färdtjänst och sjukresor i Värmland. 
Bakgrunden är att i och med att regionen under 2019 samlade all färdtjänst 
och sjukresor inom Värmland i samma organisation så vill man nu få till ett 
samlat grepp gällande  regelverket för dessa. Denna översyn behöver göras 
inför att de nuvarande trafikavtalen löper ut under hösten 2023. De 
principiella förändringar kring trafikupplägg, regelverk och egenavgifter 
samt finansieringsmodeller som föreslås behöver samrådas med länets 
kommuner, brukarorganisationer, trafikföretag, egna anställda och övriga 
intressenter i regionen innan de slutligen beslutas. 
Beslut gällande nytt regelverk behöver tas innan regionen går ut med 
förfrågningsunderlag för ny trafikupphandling inom servicetrafiken, vilket 
sker 1,5 till 2 år innan trafikstarten.  
 
Syftet med en översyn av regelverken är vidare att få en bred förankring och 
samsyn kring de kommande regler som ska styra servicen till resenärerna 
inom servicetrafiken. Trafiken ska bidra till regionens vision om en 
livskvalitet i världsklass.  
 
Regelverken styrs av ett flertal lagar, däribland lag (1997:736) om färdtjänst, 
lag (1997:735) om riksfärdtjänst, lag (1991:419) om resekostnadsersättning 
vid sjukresor och lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
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Filipstads kommun har tagit del av förslaget till översyn av regelverket för 
färdtjänst och sjukresor i Värmland.  
 
Målsättningarna med översynen är enligt Regionen att få till:  
- Sammanhållet regelverk i hela Värmland från 2023 och framåt.  
- Hitta en bra balans mellan kundnytta och kostnader.  
- Skapa en tillgänglig och anpassad trafik.  
- Göra regelverken mer begripliga.  
 
 
 
 
 
Filipstads kommun tycker att man i stort har lyckats med dessa 
målsättningar. 
 
Vi kan inte se någon försämring för Filipstad och andra glesbygdskommuner 
med anledning av översynen utan resultatet verkar vara mest till för att rätta 
in Karlstad i leden. 
  
Förslaget är så vitt vi förstår korrekt kontra färdtjänstlagen där färdtjänst ska 
jämföras med kollektivtrafik. Därmed är både resans geografiska område, 
prissättning och antal resor helt rätt. 
 
Att lägga möjligheten till resa med begränsning till samma tid som 
kollektivtrafiken i samma område är att föredra, vår uppfattning är att man 
inte ska ha en fördel att kunna åka dygnet runt för att man har 
färdtjänsttillstånd. Lika ska vara lika. Dock kan det slå lite hårdare i 
glesbygd om det är sämre tillgång till kollektivtrafik. 
 
 
Region Värmland har till förslaget bifogat några frågeställningar. Man är 
speciellt intresserade av att få in synpunkter kring:  
 
Lagstiftningen och rättspraxis kring färdtjänsten säger att det i princip är en 
transport från A till B som ska organiseras. Övriga tilläggstjänster/service 
från trafikföretagen/föraren är i många fall utöver färdtjänstlagstiftningen 
och något som Region Värmland (Regional kollektivtrafikmyndighet) 
frivilligt kan besluta om. Ju fler tjänster man erbjuder ju högre kostnader för 
trafiken får man (men kanske lägre kostnader i andra delar av samhället). 
Samtidigt, ur ett brukarperspektiv, behöver man få till en fungerande helhet 
oavsett lagstiftning, organisatoriska gränssnitt och finansiering.  
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1. Hur ser kommunen på utbudet av tjänster utöver lagkrav och ställt i 
relation till trafikens kostnader?  

 
Filipstads kommun anser att stor restriktivitet skall företes när det gäller 
övriga tilläggs tjänster. 
Generellt skall inga sådana tilläggstjänster beslutas som ökar kostnaden för 
trafiken. Om sådana tjänster efterfrågas i särskilt fall skall detta prövas från 
fall till fall av huvudman och berörd kommun.  
 

2. Hur ser kommunen på principen att ta ut extra egenavgifter för de 
eventuella extra     tjänster som erbjuds (trappklättring, bärhjälp, 
ledsagningstjänst etcetera)?  

 
Filipstads kommun anser att detta är en bra princip. 
 
I Värmland har vi haft en länsfärdtjänst sedan 2010, där brukarna kan åka på 
sin färdtjänst i hela Värmlands län plus tre mil in i angränsande län. 
Karlstads färdtjänst har ett trafikeringsområde inom kommunen och max tre 
mil utanför.  
 
3.   Hur viktigt ser kommunen att en länsfärdtjänst (inkluderande Karlstad) 
finns med ett  gemensamt regelverk inkluderande hela Värmlands län som 
trafikeringsområde? (Alternativet är att resor utanför kommungräns blir 
riksfärdtjänstresor och något som kräver tillstånd för varje enskild resa.)  
 
Det är viktigt att hela Värmland har en länsfärdtjänst som även inkluderar 
Karlstad som residensstad. Särskilt nu när även tätortstrafiken i Karlstad 
inlemmats i den allmänna kollektivtrafiken i länet. Att så som i många andra 
fall Karlstad väljer att ha egna system och regler än länet i stort gagnar inte 
utvecklingen i Värmland. För resanden i länet är det viktigt med en 
sammanhållen trafik och regler. 
Färdtjänsten är en form av kompletterande kollektivtrafik för de som har 
särskilda behov. Eventuell avsaknad av kollektivtrafik är inte skäl nog för att 
få färdtjänsttillstånd. Med den allmänna kollektivtrafiken följer ett antal 
förutsättningar (exempelvis trafikeringsutbud, tillgänglighet över dygnet, 
prissättning och rabattstruktur, betalsätt, möjlighet att ta med djur etcetera). 
Vid utformandet av ett nytt regelverk blir därför en vägledande princip att 
utgå ifrån hur den allmänna kollektivtrafiken organiseras. Färdtjänsten är i 
dagsläget inte skatteväxlad utan kommunerna är betalningsansvariga. 
Egenavgifter inom färdtjänsten utgör en liten del av den totala kostnaden för 
trafiken (runt 15 procent i länsfärdtjänsten) och det finns inga uttalade mål 
om självfinansieringsgrad utöver att det ska kosta som för en 
kollektivtrafikresa, men med ett faktorpåslag.  
 

3. Ser kommunen att uttagandet av egenavgifter behöver driva till en 
högre nivå av självfinansiering?  
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Nej, Filipstads kommun anser inte att det för en utsatt grupp i samhället är 
skäligt att driva på egenavgiften till en högre nivå av självfinansiering. 
 

4. Ser ni att trafikeringsutbudet för färdtjänsten i högre utsträckning kan 
anpassas till kollektivtrafiktrafikens utbud, framförallt rörande 
begränsning när man kan åka på dygnet och möjliga väntetider (till 
nästa avgång)?  

 
Att i görligaste mån kunna anpassa färdtjänsttrafiken till kollektivtrafikens 
utbud är en bra tanke som bör studeras mer. Att om möjligt vid särskilda 
resor kunna byta ut färdtjänst resor till ordinarie kollektivtrafik är en god 
tanke som sparar resurser och miljö. Detta kräver dock att kollektivtrafikens 
fordon och serviceutbud studeras närmare för att möta de behov som finns. 
Det finns dock en risk att det kan bli en konflikt mot vårt allmänna mål med 
korta restider i kollektivtrafiken. 
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Region Värmlands Förslag principiella förändringar av regelverk  
Nedan följer förslag på formuleringar av regelverk eller förslag på 
inriktning. Beslut kring exakta formuleringar och regelverk är en senare 
fråga när först remisser och samråd genomförts. Motiveringar av hur 
målsättningarna med översynen berörs.  
  
Notera att egenavgifter färdtjänst, som är en del av kollektivtrafikens priser 
& produkter behöver ses över separat inför 2023.  
 
Färdtjänst  
Typ av tillstånd 
  
Förslag: Tre typer av tillstånd (”full färdtjänst”, till/från hållplats, till/från 
hållplats samt inom zon).  
Motivering: Harmoniserade regler inom regionen. Karlstad anpassas till 
övriga kommuner i Värmland, som har så idag. Utgångspunkten behöver 
vara att tillstånden ska motsvara det faktiska behovet av att åka i 
specialfordon på hela eller delar av resesträckan. Givet en sammanhållen 
trafik inom regionen när ny trafikupphandling genomförts kan också ”hela 
resan perspektivet” lösas för Karlstads brukare, exempelvis för den som har 
legitimeringen till/från hållplats. Förslaget bedöms kunna minska kostnaden 
för färdtjänst i Karlstad på sikt. Notera att Karlstad har en betydligt högre 
andel färdtjänstberättigade än länet och riket i stort.  
 
Ansökan/beslut om tillstånd  
Förslag: Mål om fyra veckors handläggningstid. Ansökan görs digitalt via e-
tjänst (som idag) eller via ansökningsblankett (papper).  
Motivering: Värmland har tre veckor idag (i praktiken något längre då vi 
oftast inhämtar läkarutlåtande), Karlstad sex veckor. Vanligast inom landet 
är fyra till åtta veckor. Förslaget innebär en förbättring för kunder i Karlstad 
jämfört dagens handläggningstid och förväntas inte vara kostnadsdrivande.  
 
Trafikeringsområde  
Förslag: Hela Värmlands län plus tre mil in i angränsande län (vilket då 
täcker exempelvis Åmål, Karlskoga och Degerfors). Med ett gemensamt 
regelverk för alla kommuner ger detta en länsfärdtjänst innefattande även 
Karlstad.  
Motivering: Värmland exklusive Karlstad har haft länsfärdtjänst sedan 2010, 
vilket har varit mycket uppskattat av brukarna. Karlstad har idag ett 
trafikeringsområde som sträcker sig tre mil utanför kommungräns, i 
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praktiken kommer man exempelvis till Hagfors på sin färdtjänst. Majoriteten 
av regionerna har idag en länsfärdtjänst. Resandet med länsfärdtjänsten i 
Värmland har över tid visat på att runt 80 % av resorna sker ändå inom den 
egna kommunen. Förslaget kan för Karlstads del vara något 
kostnadsdrivande om resandet till kommuner utanför nuvarande 
trafikeringsområde ökar, då det blir enklare att beställa färdtjänstresa istället 
för en riksfärdtjänstresa. Riksfärdtjänstresor utgör en mycket liten del av 
kommunernas totala kostnad för färdtjänst. Avgörande för hur de långa 
resorna utvecklas hänger förstås mycket på vilka egenavgifter som sätts.  
 
Antal resor  
Förslag: Obegränsat  
Motivering: Ingen förändring idag vare sig för Värmland eller Karlstad. De 
flesta regioner/kommuner har fritt antal resor. Om man i så stor utsträckning 
ska efterlikna den allmänna kollektivtrafiken (där man kan åka obegränsat) 
bör ingen begränsning införas inom färdtjänsten. Förslaget är 
kostnadsdrivande jämfört en begränsning. Återigen är prisinstrumentet 
avgörande hur resandet faller ut. Färdtjänstlagen ger utrymme för att en 
begränsning kan införas. 
  
Förbeställningstid  
Förslag: Inom kommunen minst en timme innan önskad avresetid. Utanför 
kommunen två timmar.  
Motivering: Karlstad har idag inga specifika krav, men ”helst dagen innan”. I 
praktiken kan brukarna i Karlstad ringa nära inpå resan. Övriga Värmland 
har idag minst 60 minuter innan om resan är inom kommunen, ska man åka 
utanför kommunen ska resan bokas dagen innan. Regelverket för resa 
utanför kommun ändrades under 2016 och är en av de vanligaste (negativa) 
synpunkter vi får in på regelverket. Förbeställningstiden avgör hur mycket 
samkörning man kan få till och därmed spara på samhällets resurser, men 
förändringen under 2016 enligt ovan har enbart marginellt påverkat 
samkörningen bedömer vi. Rimligtvis sker resor utanför kommungräns inte 
helt spontant utan är planerade av brukaren. Teknikutvecklingen kommer 
medföra att fler kunder över tid bokar digitalt/självservice, det vill säga på 
tider då BC är stängt. Likaså kommer en ökad automation av 
samplaneringsprogrammen kunna leda till en förbättrad samkörning på sikt. 
Förbeställningstiden hänger även ihop med vilka regler man sätter för 
justerad avresetid.  
Runt om i landet finns det olika varianter på förbeställningstid, 30 minuter 
innan avresa, en timme, två timmar, fyra timmar och flera rekommenderar 
att boka dagen innan. Någon har ingen avgift om man bokar dagen innan, 
blir bokningen senare läggs en avgift på 20 kr/resa. Flera har även att man 
inte kan boka tidigare än 14 eller 21 dagar innan resan ska gå.  
 
Tid när resan kan ske  
Förslag: Dygnet runt alternativt kopplat till trafikdygnet för kollektivtrafiken 
(ex 05.00 – 02.00)  
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Motivering: Idag kan man resa på sin färdtjänst dygnet runt i Värmland och i 
Karlstad. Ungefär hälften av regionerna/kommunerna har dygnet runt idag. 
Om man väljer att harmonisera synsättet med den allmänna kollektivtrafiken 
bör ett trafikdygn för färdtjänsten inrättas. Det är ett mycket begränsat antal 
resor som går sent på natten, men om man inte begränsar med ett trafikdygn 
kan det bli marginellt kostnadsdrivande.  
 
 
 
BC öppettider/när bokning av resa kan ske  
Förslag: Dygnet runt  
Motivering: Idag kan man boka sin resa dygnet runt via Samres för Karlstad 
och Trafikcentralen i Munkfors 07.00-19.00 (övrig tid/jourtid kopplas 
beställningsmottagningen vidare till upphandlade trafikföretag). I Karlstad 
kan man boka via app idag, för Värmlands del räknar vi ha det på plats i tid 
innan regelverksförändring träder i kraft.  
 
Omresetid/omvägstid  
Förslag: Inom kommunen 30 minuter och utanför kommunen 60 minuter.  
Motivering: Karlstad har idag 45 minuter + restid i glesbygden, 30 minuter + 
restid inom tätort. Övriga Värmland har idag inom kommunen 30 minuter 
och utanför 60 minuter. I förslaget får brukarna i Karlstad vara beredda på 
längre omresetid utanför kommunen å ena sidan, å andra sidan får de en 
länsfärdtjänst, vilket gör att de kan åka på längre resor än idag. 30 minuter 
respektive 60 minuter är också rimligt om man jämför restiden mellan att åka 
snabbaste vägen i egen bil eller med den allmänna kollektivtrafiken. De 
flesta regioner/kommuner väljer att lägga sig inom den tid det skulle ta att 
åka kollektivtrafik inklusive byten. Förslaget förväntas inte vara 
kostnadsdrivande jämfört dagens regler.  
 
Justerad avresetid  
Förslag: Inom kommunen 30 minuter, utanför kommunen 120 minuter.  
Motivering: Karlstad har idag 30 minuter, övriga Värmland inom kommunen 
60 minuter och utanför kommunen 120 minuter. Med tanke på att Karlstad i 
praktiken inte haft någon förbeställningstid (vilket de förslås nu få) bedöms 
en ökning av dagens justerade avresetid vara utmanande att genomföra. I 
praktiken är det svårt med stora justeringar av en kunds önskade avresetid 
eftersom själva syftet med resan kan vara arbete, möte, evenemang som 
börjar på ett utsatt klockslag. Med förslaget kommer möjligheterna till 
samkörning kunna påverkas (kostnadsdrivande). För att motverka minskad 
samkörning kan man parallellt införa en rabatt om man bokar via 
självservice/digitalt och i god tid.  
 
Stopp under resa  
Förslag: Ej tillåtet  
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Motivering: Ej tillåtet idag i Värmland och endast i undantagsfall i Karlstad 
(kyrkogårdsbesök, 15 minuter, motsvarande regel finns ex i Malmö Stad). 
De flesta regioner/kommuner tillåter inte stopp under resan. Stockholm kan 
tilldela kunden ett visst antal så kallade ”Via-resor” för lämning av barn på 
förskola eller skola.  
Skälet till att det inte stopp bör tillåtas är att det är påverkar andra kunder i 
samkörningen och är ineffektivt (bil står still istället för att uträtta trafik) 
samt skapar problem för föraren. Exempel: Om man tillåter stopp i tre 
minuter, hur ska föraren agera när det gått fyra minuter och andra kunder 
finns i bilen (några kanske inte kan lämnas själva) eller som är på väg att 
hämtas upp, blir förseningar? Eftersöka den eventuellt ”borttappade” 
kunden? Egentligen är det mer av en pris och biljettfråga, ska man få betala 
för en eller två singelresor, d v s man kan hantera detta med att enkelbiljetten 
får en giltighetstid, som gör att man kan åka tillbaka på den vid ett kortare 
stopp.  
 
Sjukresa  
Förslag: Man kan inte åka sjukresa på sin färdtjänst. Kunden betalar 
egenavgift såsom för sjukresa (eftersom det är en sjukresa).  
Motivering: I Karlstad får man sedan många år åka på sin färdtjänst till 
sjukvård inom kommunen, egenavgiften är som en vanlig färdtjänstresa, 
vilket gör resan väsentligen billigare för kunden (cirka en tredjedel av 
priset). Bakgrunden är ett avtal från 90-talet mellan kommunen och 
dåvarande landstinget, där den senare (idag Region Värmland 
kollektivtrafik) har ersatt kommunen för att sjukresor genomförts inom 
färdtjänsten. Tillkomsten av denna regel var att många resor bokades till 
grannfastigheten till vårdinrättningen, det vill säga en form av fusk. Övriga 
Värmland får inte åka på sin färdtjänst på sjuk- och tandvårdsresor. Endast i 
Jönköping kan man använda sin färdtjänst vid sjukresa, övriga regioner har 
andra regler och egenavgifter för sjukresor. Förslagets genomförbarhet 
handlar om vilka egenavgifter som sätts för sjukresor (inklusive 
högkostnadsskydd) och egenavgifter för färdtjänsten. När det gäller 
egenavgiften för sjukresor är den idag avståndsoberoende. Man kan också 
tänka sig andra trafiklösningar, exempelvis har övriga kommuner i Värmland 
tillgång till servicelinjer där man åker enbart på sin vårdkallelse och med en 
låg egenavgift. Det kan övervägas en servicelinjelösning inom Karlstad tätort 
mellan vårdcentraler, CSK och där många förväntas gå på/av.  
 
Ledsagare  
Förslag: Beviljas efter individuell prövning och ledsagarens resa är 
kostnadsfri. Ledsagaren måste stiga på och av på samma adress som den 
färdtjänstberättigade. Den färdtjänstberättigade ska själv anskaffa ledsagare.  
Motivering: Nuvarande regel som gäller för Värmland och i Karlstad. Endast 
i Örebro har färdtjänstkund rätt att ta med ledsagare utan särskild prövning, 
hos övriga ska ledsagare vara beviljat. Regeln driver ingen 
kostnadsutveckling jämfört dagens läge.  
I Karlstad får idag den som är ledsagare inte själv ha färdtjänst medan i 
övriga Värmland är det ok, de får dock själva inte vara beviljad ledsagare. 
Karlstad beviljar även ledsagare till alla som sitter i rullstol. Har även som 
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praxis att beviljas man ledsagare på sin färdtjänst har man även det beviljat 
om man söker riksfärdtjänst.  
  
Medresenär  
Förslag: Den färdtjänstberättigade får ta med en medresenär. Medresenären 
betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Avgiften följer de 
åldersnivåer som finns beslutade inom den allmänna kollektivtrafiken. 
Begränsningar av antal medresenärer gäller inte den färdtjänstberättigades 
barn under 12 år.  
Motivering: Förslaget följer Värmlands nuvarande regel, men där en 
åldersstruktur för egenavgifter förs in. Förslaget innebär en begränsning för 
Karlstad gällande antalet medresenärer, likaså har barn under 12 år åkt 
kostnadsfritt i Karlstad.  
Givet en länsfärdtjänst blir det alltför kostnadsdrivande att fylla fordonen 
med resenärer som inte har behov av att åka i specialfordon.  
Bland övriga regioner/kommuner har majoriteten att man får ta med en 
medresenär som betalar egenavgift som den färdtjänstberättigade eller efter 
ålder. Egna barn upp till 7, 12 eller 16 får tas med i varierande antal och 
egenavgifter.  
 
Legitimering vid resa  
Förslag: Vid resa i bokad trafik krävs legitimation alternativt fyra sista i 
personnumret. Vid resa i allmän kollektivtrafik behövs tillståndsbevis 
tillsammans med legitimation för att kunna utöva rätten att ta med sig 
medresenär kostnadsfritt.  
Motivering: I Karlstad används idag de fyra sista i personnumret. I övriga 
Värmland ska man idag kunna visa sitt tillståndsbevis tillsammans med 
legitimation. Övriga Sverige använder sig av färdtjänstkort, legitimation eller 
personnummer alternativt enbart de sista fyra. Legitimering är viktig 
eftersom man då säkerställer rätt resenär ombord.  
 
Hämtning/lämning/extra hjälp/kringservice  
Förslag: Kostnadsfri service med att hämta/lämna inne, hjälp med 
matkassar, bagage och bältet samt i och ur fordon. Servicen kan uppgå till 
max fem minuter.  
Motivering: För Karlstad kan hjälp av föraren köpas till idag. De som får det 
beviljat av handläggare har det kostnadsfritt, men ska beställas vid bokning. 
Övriga Värmland har idag rätt till hjälp av föraren, den samlade tiden för 
tjänsten kan uppgå till max fem minuter och beställs direkt hos föraren, 
kallas kringservice. I övriga Sverige har de allra flesta kostnadsfri service 
med att hämta/lämna inne, hjälp med matkassar, bagage och bältet samt i och 
ur fordon. Några enstaka har utökad hjälp och ska beviljas av handläggare. I 
vissa fall kostar extra hjälp extra. Notera vad som beskrivits i föregående 
kapitel, det vill säga det finns i färdtjänstlagen inte någon skyldighet att 
tillhandahålla tjänster utöver vad som kan anses följa av lagen, i praktiken 
utöver att transportera en person från A till B. För att få en fungerande helhet 
ur en brukarsynvinkel behöver viss kringservice ingå, utan att extra 
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administration skapas genom särskilda villkor i legitimeringen, 
tilläggsavgifter mot kund och tilläggsersättningar mot entreprenör.  
 
Resans pris  
Förslag: Egenavgiften för resan följer den allmänna kollektivtrafikens pris 
gånger ett påslag och med de eventuella rabatter som finns inom 
kollektivtrafiken (ex åldersrelaterad). En kombinerad resa är generellt sett 
billigare än en resa med enbart färdtjänstfordon och därmed billigare för den 
färdtjänstberättigade. Alla anslutningsresor till närmast anpassade hållplats 
är kostnadsfria.  
Motivering: Regeln är en förädling av de regler som finns inom 
länsfärdtjänsten idag. Inom kollektivtrafiken finns idag en zonstruktur och en 
rabattstruktur. Färdtjänstpriserna idag har inte anpassats till detta än (utan det 
finns en separat prislista byggd på ett ”taxizonssystem”), vilket utreddes och 
principiellt beslutades av kollektivtrafiknämnden i ”gamla” Region 
Värmland (kommunalförbundet). Införandet har fördröjts, dels på grund av 
teknikutveckling, dels på grund av sammangåendet mellan Karlstadbuss och 
Värmlandstrafik och med den översyn/harmonisering av priser och produkter 
som följt av det. Nya beslut förväntas framöver.  
Karlstad har idag en km baserad egenavgift, övriga Värmland har en 
zonbaserad (”taxizoner”). Det är generellt sett betydligt billigare att åka 
färdtjänst i Karlstad än i övriga länet, trots att egenavgifterna inom 
länsfärdtjänsten inte höjts sedan 2015. Det finns inget beslutat politiskt mål 
om självfinansieringsgrad inom färdtjänsten. Egenavgiften inom färdtjänsten 
utgör inom Värmland 15 - 20 % av den totala trafikkostnaden. Huruvida en 
harmonisering till priser och produkter inom kollektivtrafiken blir en 
kostnadsdrivare eller ej, beror framförallt på vilket faktorpåslag man beslutar 
om samt hur resmönstren utvecklas (ex. långa kontra korta resor).  
 
Betalning egenavgift  
Förslag: Faktura i första hand. Betalkort, förskottsbetalning, månadskort 
(exempelvis för arbets- och studiependling) och Swish finns som alternativ. 
Kontanter försvinner helt som betalmetod i fordonen.  
Motivering: Karlstad har idag kontanter eller betalkort i fordonen, kan även 
förbetala in på ett regionvärmlandkonto. Övriga Värmland har betalkort till 
föraren och det finns även kunder som efter prövning kan få det på faktura. 
Krav på att trafikföretagen under Värmlandstrafik skulle hantera kontanter 
försvann under 2016.  
I övriga Sverige är det kontant, betalkort och faktura, som är det vanligaste. 
Finns även de som har Swish samt förskottsbetalning.  
Inom Region Värmland pågår just nu ett arbete med att kunna införa 
fakturabetalning på färdtjänsten motsvarande vad som gjorts inom samtliga 
sjukresor sedan 2012. Sjukresekunderna har varit nöjda med denna 
hantering. Fakturahantering minskar också behovet av teknik ute i fordonen. 
Dessutom blir trafiken effektivare (mindre tid på att hantera egenavgifter) 
och det finns även en smittskyddsaspekt i detta, som aktualiserats under 
coronapandemin. Kreditrisken för trafikföretagen minskar om de slipper ta in 
egenavgiften.  
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Bagage  
Förslag: Max en börda i varje hand.  
Motivering: Denna regel gäller idag i Värmland inklusive Karlstad. I övriga 
Sverige gäller en till två bagage/resenär, väldigt få har mer än två kollin. En 
utökning till mer än en börda i varje hand skulle kunna driva på kostnader 
eftersom mer tid på att bära resenärers bagage behövs, dessutom finns risk 
att fordonen fylls med bagage. Bagage måste vidare kunna transporteras på 
ett lastsäkert sätt. Fokus behöver vara att transportera människor, inte gods.  
 
Hjälpmedel/ej tillåtna hjälpmedel  
Förslag: Den färdtjänstberättigade får medföra ett personligt hjälpmedel 
under resan. Brukaren uppger vid legitimeringen vilket hjälpmedel som 
används. Det är ej möjligt att medföra alla typer av hjälpmedel på grund av 
trafiksäkerhetsaspekter.  
Motivering: Hjälpmedel är det som behövs för att själva resan ska kunna 
genomföras. Övriga hjälpmedel som brukaren behöver för aktiviteter på 
resmålet får sökande själv ordna och betala transporten för.  
En del regioner har inskrivet att man ej får ha med elmoped som hjälpmedel 
och att hjälpmedel skall vara förskrivet av en hjälpmedelscentral.  
Allmän kollektivtrafik erbjudande  
Förslag: Möjlighet för den färdtjänstberättigade att köpa till produkt med 
periodladdning, som täcker både färdtjänst och allmän kollektivtrafik. Zon- 
och rabattstruktur (ålderskategorier) som för den allmänna kollektivtrafiken.  
Anslutningsresa till och från allmän kollektivtrafik är kostnadsfri för både 
den färdtjänstberättigade samt medresenären. Hela resan ska dock bokas via 
beställningscentralen för att anslutningarna ska bli kostnadsfria.  
Motivering: I Karlstad har den färdtjänstberättigade möjlighet att köpa ett 
respass för Karlstads tätortstrafik till ett subventionerat pris 345 kr, för tre 
månader. Får även kostnadsfritt ta med sig en medresenär på resan som kan 
hjälpa till.  
Övriga Värmland har ett månadskort, kostnad 2 355 kr per kalendermånad, 
som gäller för all trafik i Värmlandstrafik inklusive servicetrafiken och 
Karlstadsbuss regi i hela länet. Även här får den färdtjänstberättigade ha med 
en medresenär kostnadsfritt.  
För Värmland gäller idag att anslutningsresa till och från allmän 
kollektivtrafik är kostnadsfri för både den färdtjänstberättigade samt 
medresenären. Hela resan ska dock bokas via beställningscentralen för att 
anslutningarna ska bli kostnadsfria.  
I övriga Sverige har många att den färdtjänstberättigade får ta med sig en 
ledsagare kostnadsfritt på allmän kollektivtrafik. Jämtland har även att 
anslutningsresorna är kostnadsfria. Varianter är att 80 år och äldre reser 
kostnadsfritt på allmän kollektivtrafik samt resenärer med rollator och 
rullstol. Både färdtjänstkund och ledsagare åker kostnadsfritt. I Malmö åker 
färdtjänstkunden kostnadsfritt på Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne.  
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Avboka resa  
Förslag: Avbokningen för färdtjänst sker senast en timma före tänkt avresa. 
Om resa ej avbokas kan resenären debiteras egenavgiften.  
Motivering: I Karlstad idag ska avbokningen för färdtjänst ske senast en 
timma före tänkt avresa. När resenär ej avbokat en resa i tid kan resenären 
debiteras 150 kr för den ej avbokade resan. Övriga Värmland har idag inget 
regelverk kring detta gällande färdtjänst.  
Övriga Sverige varierar mellan 30 min och 1 timma innan resan ska avgå, 
vissa har ingen tid alls. Kan göras till BC eller via webb. Om kund inte 
avbokar kan de bli ersättningsskyldiga, 100 kr, 10 gånger egenavgiften, 
framkörningskostnaden eller hela faktiska kostnaden för resan. 
  
Resa i annan kommun  
Förslag: Obegränsat antal resor, men max 50 km inom aktuell kommun. 
Kund betalar själv taxameterpriset och får sedan skicka in kvitto och får 
ersättning 50 % av kostnaden.  
Motivering: Karlstad beviljar idag 40 enkelresor per kalender år, vid 
tillfälligt boende för arbets- och studieresor på annan ort så kan ytterligare 60 
biljetter beviljas. Priset är 2 kr för påbörjad km, dock lägst 50 kr i 
totalkostnad. Resan gäller inom samma kommun eller som max 50 km. 
Övriga Värmland beviljar idag 20 enkelresor per år, kostnad 70 kr per biljett 
och man får åka max 3 mil per biljett.  
Givet en länsfärdtjänst minskar behovet något för Karlstads brukare.  
För övriga Sverige varierar det mycket; från 10, 16, 20, 24, 50, 60 och 
obegränsat antal resor per år. En variant är att kund betalar själv 
taxameterpriset och får sedan skicka in kvitto och får ersättning 50 % av 
kostnaden.  
Notera att inom färdtjänstlagen följer inga skyldigheter att anordna resor 
utanför hemkommunen om inte särskilda skäl föreligger.  
Givet förslaget minskas regionens hantering av biljetter/rekvisitioner. 
Ersättning för kunds utlägg kan harmoniseras med arbetet med 
sjukreseutlägg samt med hanteringen kring ersättning av riksfärdtjänstresor. 
Den totala kostnaden för resa inom annan kommun (utöver länsfärdtjänsten) 
är låg och förslaget förväntas inte påverka den totala kostnaden mer än 
marginellt.  
 
Telefontid, kontakt handläggare  
Förslag: Telefontid mån-fre 09.00-12.00. Gemensamma blanketter och e-
tjänster finns på Region Värmlands, Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks 
hemsidor.  
Motivering: Förslaget är redan infört i förvaltningen sedan regionbildningen. 
Motsvarande telefontid gäller även för sjukreseenhetens helpdesk. 
Förvaltningslagen ställer vissa krav på tillgänglighet, men som uppfylls med 
förslaget.  
 
Ledarhund/servicehund/sällskapsdjur  
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Förslag: Ledar-/servicehund får medföras i färdtjänsten. Det är tillåtet att ha 
med sällskapsdjur. Resenären ska själv ansvara för all hantering av 
sällskapsdjuret. Mindre sällskapsdjur ska alltid transporteras i väska eller 
bur. Större hundar ska transporteras i kombi eller transportbur i större 
fordon. Kostnadsfritt för resenären. Resenären som önskar medföra djur får 
vara beredd att avresetiden kan komma att justeras utöver regelverket med 
hänsyn tagen till eventuella allergiproblem hos andra resenärer.  
Motivering: Förslaget är en anpassning till vad som gäller i övriga Värmland 
exklusive Karlstad. Nuvarande regel infördes under 2016 efter uttryckliga 
kundönskemål. I Karlstad får idag endast ledarhund/servicehund medfölja i 
färdtjänsten. Inom den allmänna kollektivtrafiken i Värmland idag får man 
kostnadsfritt ta med sig sällskapsdjur och förslaget innebär en anpassning till 
det. I övriga Sverige endast ledar-/servicehund hos vissa, andra är det tillåtet 
med sällskapsdjur. Några tar betalt för sällskapsdjur som för en medresenär 
hos andra är det kostnadsfritt (inklusive ledar-/servicehund). Det rör sig om 
ett litet antal transporter med djur, vilket innebär att det inte driver kostnader 
mer än marginellt. 
  
Legitimering fordon  
Förslag: Man kan bli beviljad en viss fordonstyp eller placering i fordonet. 
Liggande transport ingår ej i färdtjänsten.  
Motivering: I övriga Sverige är det en del som inte kör liggande transport. 
Notera att lagstiftningen och rättspraxis (kammarrättsdom nämnd i tidigare 
kapitel) inte kräver att liggande transport ska ingå i färdtjänsten.  
 
Trappklättring  
Förslag: Trappklättrare kan beviljas, men endast på hemadressen. Trapporna 
ska först besiktas av entreprenör för att säkerställa att trappan är tillräckligt 
rymlig och att rullstolen går att fästa i trappklättraren.  
Motivering: Regeln innebär anpassning till Värmlands regler. I Karlstad 
beviljas idag trappklättrare på hemadress samt även på vissa besöksadresser. 
Övriga Värmland beviljar trappklättrare endast på hemadressen. Trappan ska 
besiktas av entreprenören för att säkerställa att trappklättring kan göras på ett 
säkert sätt. Trappklättring infördes under 2016 (Värmland). I övriga Sverige 
beviljas trappklättring lika länge som färdtjänsttillståndet alternativt beviljas 
visst antal månader tills bostadsanpassning är gjord. En del har enbart på 
folkbokföringsadress, andra har även på annan adress.  
Notera att färdtjänstlagen inte stipulerar trappklättring inom färdtjänsten. 
Förslaget innebär en potentiell lägre kostnad för Karlstad jämfört idag. 
  
Bärhjälp  
Förslag: Bärhjälp kan beviljas undantagsvis under en begränsad period på 
sex månader.  
Motivering: I Karlstad idag kan man få bärhjälp, men endast i undantagsfall i 
trappor med få steg och ej för stor vikt och där inte trappklättrare går att 
använda.  
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Övriga Värmland där inte trappklättrare går att använda kan bärhjälp beviljas 
i undantagsfall, under en period på 6 månader (tills bostadsanpassning 
gjord). Entreprenören avgör om bärhjälp kan utföras på ett säkert sätt. Enligt 
en policy framtagen av Svensk Kollektivtrafik ska man inte bära i rullstol, 
utan då krävs andra lösningar. I övriga Sverige beviljas bärhjälp 
tidsbegränsat i till exempel sex månader, men alla har inte bärhjälp. Notera 
att färdtjänstlagen inte stipulerar bärhjälp inom färdtjänsten. Bärhjälp är ett 
bekymmer, kollektivtrafiken behöver inte utföra det enligt lag, men brukaren 
å andra sidan kanske inte får hjälp med bostadsanpassning eller är villig att 
flytta. Eftersom vi inom sjukresor behöver få ned kunder så att de kan ta sig 
till vård pågår just nu ett utvecklingsarbete tillsammans med 
ambulanssjukvården i Värmland. Ambulanssjukvården har andra 
förutsättningar för att bära i trappor med bår eller bärstolar. Det är möjligt att 
bärhjälp på sikt utförs i Region Värmlands egen regi, utan att det behöver 
upphandlas av trafikföretag.  
Riksfärdtjänst  
I motsats till färdtjänstlagen innehåller riksfärdtjänstlagen inga skyldigheter 
för tillståndsgivaren att anordna transporter. Reglerna kan beskrivas som en 
miniminivå på vilket ansvar som åligger tillståndsgivaren. Tillstånd för 
riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt. Med färdsätt menas 
vilket färdmedel som får användas, men också regler för samåkning och för 
hur beställning av en resa ska gå till.  
Tilläggstjänster som erbjuds i samband med riksfärdtjänstresor regleras inte 
av lagen om riksfärdtjänst utan kan ses som ett frivilligt åtagande, men som 
inte får stå i strid med lagen. Tvärtom anges i 8 § att skyldigheten för 
tillståndsgivaren inskränker sig till att betala ut ersättning till den som  
uppfyller kraven för riksfärdtjänst, med avdrag för egenavgiften. Att ordna 
sin resa kan man överlåta till resenären.  
Vi har både för Värmland inklusive Karlstad tidigare kommit till 
konklusionen att det ändå är bra med kompletterande regler eller riktlinjer 
för riksfärdtjänsten för en transparent och likvärdig handläggning. Dessa 
kompletterande regler kan vid överklagande endast bli föremål för 
laglighetsprövning. De kan inte överklagas enligt förvaltningslagens 
bestämmelser. För Värmlands del beslutades om sådana under 2013. Nedan 
följer förslag på uppdaterade riktlinjer.  
 
Vad är riksfärdtjänst  
Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) styr.  
Enligt 1 § lag om riksfärdtjänst, ska folkbokföringskommunen lämna 
ersättning för merkostnader för personer som, till följd av stor och varaktig 
funktionsnedsättning, måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.  
 
Vem får använda riksfärdtjänst  
Resa med riksfärdtjänst får endast företas av person med tillstånd för sådan 
resa. Sökandes funktionshinder ska vara bestående i minst sex månader.  
 
Typ av tillstånd/färdsätt  
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Förslag: Handläggaren beslutar om färdsätt. Det billigaste färdsättet utifrån 
resenärens funktionsnedsättning och övriga omständigheter ska användas, 
vilket innebär att:  
- tåg, buss, båt eller i vissa fall flyg ska användas i första hand.  
- Allmänna kommunikationer i kombination med anslutningsresa, i andra 
hand.  
- Som sista alternativ används enbart servicetrafikens fordon.  
Annan prioritering kan göras om resan därmed blir billigare. Samordning av 
resor ska ske där så är möjligt.  
Motivering: Förslaget ovan är ordagrant ifrån nuvarande regler inom 
Värmland. I Karlstad har som tidigare redovisats fler beslut/resor gått med 
servicetrafik, men kommunens nuvarande tillämpningsregler säger: ”Resor 
med riksfärdtjänst ska göras med billigast genomförbara färdmedel som den 
riksfärdtjänstberättigade klarar av”.  
Utgångspunkten runt om i landet är allmänna kommunikationer i första 
hand, med ledsagare och anslutningar i andra hand och i sista hand 
servicetrafikfordon.  
 
Trafikeringsområde  
Förslag: Resan görs inom Sverige utanför färdtjänstområdet från en 
kommun till en annan.  
Motivering: Givet en länsfärdtjänst innebär det resa utanför länsfärdtjänstens 
trafikeringsområde.  
 
Ansökan om tillstånd  
Förslag: Ansökan om tillstånd sker hos kollektivtrafikmyndigheten, Region 
Värmland, via e-tjänst eller avsett ansökningsformulär. Ansökan ska göras 
minst 15 dagar arbetsdagar (tre veckor) innan resan ska genomföras. Vid 
storhelg (jul/nyår) minst 25 arbetsdagar innan. Personer som ofta åker till en 
och samma adress kan ansöka om generella tillstånd till fasta adresser. 
Resenär blir då beviljad för ett antal resor under en begränsad period på 
exempelvis sex månader eller ett år. Resenär behöver därmed inte ansöka 
skriftligt inför varje resa utan ringer direkt till beställningscentralen och 
bokar sin resa.  
Motivering: Förslaget bygger på nuvarande regler inom Värmland, med 
ändring från 20 till 25 dagar vid storhelg och tillägget med generella 
riksfärdtjänstresor. I Karlstads nuvarande regler står senast tre veckor med 
undantag för jul då det är sex veckor. I Karlstad har man även idag så kallade 
generella riksfärdtjänstresor.  
Runt om i landet gäller två till fyra veckor innan avresa.  
 
Ändamål med resan  
Förslag: Ändamål med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller 
annan särskild angelägenhet. Riksfärdtjänst får inte användas till ändamålen 
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arbete, utbildning, samt sjukvård, medicinsk behandling eller undersökning 
som offentligt finansierad.  
Motivering: Förslaget ovan är ordagrant ifrån nuvarande regler inom 
Värmland.  
Motsvarande formuleringar om rekreation, fritidsverksamhet eller annan 
enskild angelägenhet finns i övriga regioners riktlinjer inklusive Karlstads 
och är och i linje med vad riksfärdtjänstlagen förmedlar.  
 
Beslut om tillstånd  
Förslag: Kollektivtrafikmyndigheten beslutar om tillstånd. Beslut om 
tillstånd ska meddelas skriftligt inom tre veckor efter ansökan inkommit. 
Meddelat beslut kan överklagas enligt förvaltningslagen. Tillstånd kan inte 
beviljas, om resan av någon anledning bekostas av stat, kommun, region 
eller företag. Tillstånd ges inte retroaktivt.  
Motivering: Förslaget ovan är ordagrant ifrån nuvarande regler inom 
Värmland, men ändring från två till tre veckor, med hänsyn till nuvarande 
praxis inom Karlstad.  
Runt om i landet varierar tiden för beslut mellan 1 - 4 veckor efter att 
ansökan inkommit. 
  
Anpassning av restid  
Förslag: För att öka möjligheten till samordning, och därigenom minska 
samhällets kostnader för aktuell trafik, kan den riksfärdtjänstberättigades 
önskade avresetid justeras. För att kunna samordna resor, erhålla rabatterade 
biljetter och uppnå samåkning, kan restiden förskjutas upp till +/- sex 
timmar. Synnerligen goda skäl ska föreligga för att en tidsförskjutning inte 
ska kunna göras.  
För ökad möjlighet till samåkning för riksfärdtjänstkunder, innebär det att 
resenären inte alltid får åka närmaste vägen till sitt resmål, i synnerhet vid 
jul- och nyårsresor.  
Motivering: Förslaget ovan är ordagrant ifrån nuvarande regler inom 
Värmland. Inom Karlstads nuvarande regler står det: ”Samordning av resor 
med personbil och specialfordon sker regelmässigt där det är möjligt vilket 
innebär att avresetiden ibland behöver förskjutas. Utredningssekreteraren 
beslutar hur mycket tiden får förskjutas”. Syftet med att ange tider i 
riktlinjerna är för att underlätta för en likvärdig handläggning.  
I övriga Sverige varierar det mellan fyra och sex timmar eller resa under 20 
mil inom en halvdag. Resor över 20 mil kan resan justeras inom en heldag.  
 
Ledsagare  
Förslag: Endast i undantagsfall beviljas ledsagare vid resa med 
servicetrafikens fordon. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva 
resan, inte vistelsen vid resmålet. Oftast görs bedömningen att den sökande 
klarar att resa ensam, med stöd av transportören. Det är inte kommunens 
skyldighet att ordna ledsagare. Kommunen betalar resa för ledsagare, under 
förutsättning att detta beviljats. Svårighet att skaffa ledsagare är inte skäl för 
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annat och dyrare färdsätt till exempel personbil. Ledsagaren som medföljer 
kostnadsfritt måste stiga på och av vid samma adress som resenären. Den 
som själv är beviljad färdtjänst/riksfärdtjänst får inte vara ledsagare.  
Motivering: Förslaget ovan är ordagrant ifrån nuvarande regler inom 
Värmland med tillägg från Karlstads tillämpningsregler (de tre sista 
meningarna).  
I övriga Sverige gäller som regel att behovet av ledsagare ska vara knutet till 
själva resan. Resenären ansvarar för att skaffa ledsagare.  
 
Medresenär  
Förslag: En (1) medresenär kan följa med vid resa med servicetrafikens 
fordon och betalar då samma avgift, som den som beviljats riksfärdtjänst. 
Begränsningar av antalet medresenärer inte gäller den 
riskfärdtjänstberättigade barn under 12 år. Vid resa med allmänna 
kommunikationer bokar och betalar medresenären hela sin resekostnad.  
Motivering: Förslaget är en justering från nuvarande regler. ”Mån av plats 
har tagits bort”, eftersom det skapat en osäkerhet om man får åka med eller 
ej. Formuleringen med barn under 12 år är tillagd (samma regel som för 
färdtjänst). Den som idag beviljats riksfärdtjänst i Karlstads kommun har 
möjlighet att ta med två medresenärer eller det antal personer som ryms i det 
fordon som resenären är legitimerad för. Riksfärdtjänstberättigad resenär får 
medföra maximalt så många barn som ryms i ett fordon.  
Flera regioner har i mån av plats och då betalar medresenären samma 
egenavgift som riksfärdtjänstkund, är resan med allmän kollektivtrafik 
betalar medresenären själv biljetten. Det finns varianter på att man får ta med 
så många medresenärer som ryms i beviljat fordon, liknande Karlstads 
nuvarande regler.  
 
Extra hjälp  
Förslag: Den som är berättigad riksfärdtjänst har rätt till hjälp av föraren 
med att bära bagage från exempelvis fordon till bostad. Denna tjänst 
benämns kringservice. Den sammanlagda tiden för aktuell tjänst kan uppgå 
till max fem minuter per resa. Tjänsten beställs direkt av föraren och är 
kostnadsfri. Trappklättring kan beviljas på folkbokföringsadressen.  
Motivering: Förslaget ovan är ordagrant ifrån nuvarande regler inom 
Värmland med tillägget för trappklättringen. För Karlstad gäller idag 
Riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon innebär att resenären kan få 
hjälp i och ur fordonet, hjälp med bälte, bagage och hjälpmedel. Tillstånd 
kan även ges för hjälp till och från port eller dörr och stöd vid förflyttning till 
och från bostad och besöksplats samt med bagage. Bärhjälp kan idag 
eventuellt beviljas om resenären inte klarar av trappor, men detta behöver tas 
bort, då servicetrafiken inte ska bära i trappor av arbetsmiljö- och 
säkerhetsskäl och in linje med nationell policys. Riksfärdtjänstlagen 
stipulerar heller inte att den servicen behöver ingå.  
För övriga Sverige gäller hämta/lämnas inne, hjälp med bagage samt 
hjälpmedel.  
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Resans pris  
Förslag: Resenären betalar en egenavgift, vars storlek beslutas av 
regeringen. Avgiften motsvarar normala reskostnader med allmänna 
kommunikationer.  
Motivering: Formulering följer av vad som framgår av SFS 1993:1148, 
förordning om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst.  
 
Betalning egenavgift  
Förslag: Beror på vilket av följande alternativ som Region Värmland 
kommer välja: Upphandla tjänsten bokningscentral (som Karlstad har idag), 
driva i egen regi (som för Värmlandstrafik) eller om kund får sköta all 
hantering av biljetter själv.  
Motivering: Analys av ovan behöver först göras innan beslut.  
I övriga Sverige gäller betalkort, faktura och kontanter.  
 
Bagage  
Förslag: Bagaget får inte vara inskränkande på övriga platser i fordonet. Här 
gäller att ”max en börda i varje hand” får tas med. Eventuella hjälpmedel 
som behövs under själva resan är undantaget från denna regel.  
Motivering: Förslaget ovan är ordagrant ifrån nuvarande regler inom 
Värmland. Karlstad har motsvarande regel.  
Olika regler runt om i Sverige, en till två bagage/resenär. Hjälpmedel är det 
som behövs för själva resan, någon har inskrivet att sökande får ha med 
hjälpmedel som krävs för att resan ska kunna genomföras. Övriga 
hjälpmedel får sökande själv ordna och betala transporten för.  
Hjälpmedel  
Förslag: Personliga hjälpmedel får medföras efter individuell bedömning. 
Det är dock inte möjligt att ta med alla hjälpmedel då de inte kan sättas fast 
på ett trafiksäkert sätt, på grund av utrymmesskäl eller att det medför ett 
fördyrat färdsätt.  
Motivering: Karlstad nuvarande regel med tillägget ovan om fördyrat 
färdsätt. Diskussionerna runt om i landet handlar oftast om elmoped. 
Brukaren ska av säkerhetsskäl flyttas över till vanligt säte under färd och då 
behövs inte elmopeden för själva transportens genomförande, vilket är 
avgörande för beslut om hjälpmedel. En skrymmande elmoped minskar 
också möjligheterna till samåkning.  
Bokning av resa  
Förslag: Behöver först analyseras, sedan beslutas av Region Värmland.  
Motivering: Inom Värmland idag bokar Trafikcentralen i Munkfors 
biljetterna. Karlstad kommun har upphandlat detta via Riksfärdtjänsten i 
Sverige AB (vid generella beslut kan kunden boka själv, 5 arbetsdagar innan 
avresa). Det är också möjligt att kunden får sköta detta själv, vilket också 
görs i vissa regioner. Riksfärdtjänstlagen innehåller inga skyldigheter för 
myndigheten att tillhandahålla denna typ av service. Mot uppvisande av 
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biljetter lämnas sedan i efterhand ersättning för kostnaden utöver 
riksfärdtjänstens egenavgift.  
Avboka resa  
Förslag: Vid eventuell avbokning på grund av sjukdom eller annan 
oförutsedd händelse, ska resa avbokas till beställningscentralen. Vid 
avbokning av köpta biljetter på buss/tåg/flyg eller båtresa måste sökande 
inkomma med läkarintyg som styrker förhindret. Inkommer inte läkarintyg 
till Region Värmland faktureras kunden på hela biljettkostnaden. Datum 
Diarienummer REGION VÄRMLAND 2020-09-30 KTN/200133 59 (64)  
 Motivering: Förslaget ovan är en omskrivning från nuvarande regler inom 
Värmland.  
I Karlstad gäller idag att vid riksfärdtjänstresa ska avbokningen göras till 
beställningscentralen eller taxibolaget dagen innan. Om resa ej avbokas kan 
resenären debiteras egenavgiften. Biljetter ska vid avbokning återsänds inom 
15 dagar till beställningscentralen.  
De kunder som bokar sina biljetter själva ska avboka till respektive 
trafikbolag. 
  
Telefontid handläggning  
Förslag: Följer tiderna för färdtjänsten, 09.00-12.00, vardagar.  
Motivering: Tiderna för färdtjänsten är redan implementerat inom Region 
Värmland.  
Övriga Sverige: Några timmar på förmiddagen är vanligast. De som har 
längre öppettider har en kundtjänst som tar emot samtal och svarar på de 
enklare frågorna.  
 
Sällskapsdjur (inkl. ledar-/servicehund)  
Förslag: Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt 
de regler som gäller hos respektive trafikföretag. Vid resa med 
servicetrafikens fordon får ledarhund/servicehund medfölja. Mindre 
sällskapsdjur som kan bäras, ska alltid transporteras i väska eller bur. Större 
hundar inklusive ledar- och servicehundar ska transporteras i kombiutrymme 
eller i transportbur i större fordon.  
Resenären ansvarar själv för all hantering av sällskapsdjuret samt ser till att 
inte djuret förorsakar skada eller obehag under resan.  
Med hänsyn till allergiproblem måste den som önskar medföra djur 
acceptera att få en större ändring av sin önskade avresetid.  
Det ska framgå i ansökan att sällskapsdjur, ledar- och servicehund ska 
medfölja på resa.  
Resenärer som medtar sällskapsdjur, ledar- och servicehundar ska kunna 
samköras med andra resenärer.  
Motivering: Förslaget ovan är ordagrant ifrån nuvarande regler inom 
Värmland. Motsvarande regel finns inom Karlstad idag.  
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Hos övriga regioner/kommuner tillåter de flesta sällskapsdjur och kostnaden 
varierar från ingen kostnad, som en medresenär eller avgift som allmän 
kollektivtrafik.  
 
Sjukresor  
Inom Region Värmland finns det interna styrdokument för sjukresor och som 
beskriver de regler som följer, dels av lagen, dels av de beslut som fattas av 
regionfullmäktige och dels av riksavtalet för utomlänsvård och som 
innehåller särskilda regler för sjukresor när en patient får vård utanför 
regionen.  
Region Värmland gör årligen en översyn på patientavgifter. Översynen görs 
i samarbete med politiken, intresseorganisationer och berörda verksamheter. 
Lagar och förordningar styr delvis de avgifter och högkostnadsskydd som 
finns och som sjukvårdshuvudmannen har att besluta om, men övriga delar 
hanteras i den årliga översynen. Beslut om förändrade patientavgifter tas 
alltid av Regionfullmäktige.  
Vilka som har rätt till ersättning och för vilken typ av vård eller behandling 
är inte föremål för denna remiss.  
 
Nedan föreslås justeringar av de delar av regelverken och egenavgifter 
som är kopplade till resesätt, det vill säga de delar som är direkt 
applicerbara på den allmänna eller särskilda kollektivtrafiken.  
Färdsätt  
Förslag: Allmän kollektivtrafik (ex. buss/tåg) ska ses som det primära 
färdsättet för patienter utan särskilda behov. Servicelinjer (inom och utom 
länet) ska ses som det primära färdsättet för med de med särskilda behov. I 
sista hand servicetrafik för de med särskilda behov. Resa med servicetrafik 
kräver någon form av tillstånd.  
Motivering: Förtydligande vad som framgår av interna riktlinjer. Tillagt att 
resa med servicetrafik kräver någon form av tillstånd (färdtjänst- eller 
sjukresetillstånd).  
 
Typ av tillstånd  
Förslag: Personer med beviljat färdtjänsttillstånd, beviljas resa i särskild 
kollektivtrafik enligt vad som framgår av legitimeringen för färdtjänsten, 
alternativt äger rätt att få reseersättning för sjukresa vid resa med privat bil. 
Om färdtjänsttillstånd saknas krävs det sjukresetillstånd för att boka 
sjukresa med servicetrafik med undantag av direktresor (där det inte finns 
ett planerat/bokat vårdbesök) in till vård. Krävs ingen prövning av behov av 
allmän kollektivtrafik.  
Motivering: Förslaget utgår från nuvarande formulering, men med kursiverat 
tillägg. Idag kan beställningscentralen bevilja enstaka resor i servicetrafik till 
personer utan färdtjänst- eller sjukresetillstånd genom att man gör en 
”miniutredning” över telefon. Arbetssättet är tids- och resurskrävande för 
beställningscentralen och minskar på tillgängligheten (läs telefonköer), men 
tillkom för ett antal år sedan då man ville minska på vårdpersonalens 
intygsskrivande, vilket var vällovligt. Majoriteten av regionerna kräver idag 
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intyg och nya tekniska lösningar, exempelvis webintyg med koppling till 
bokningsprogram, har förenklat processen. Givet målsättningen att öka 
automatisering av själva bokningsförfarandet (läs självservice via webb/app), 
krävs ett förenklat förfarande för att avgöra om man kan boka servicetrafik 
eller ej (ett ”OK eller Not OK”). Föreslagen förändring kräver 
teknikutveckling inom regionen och nya arbetssätt där det säkerställs att 
tillståndsskrivandet är enkelt att administrera och att det i sig inte driver en 
kostnadsutveckling av trafiken. Idag finns ett antal olika slags 
sjukresetillstånd, vilket samtidigt bör ses över.  
 
Tid när bokning kan ske och förbeställningstid  
Förslag: Direktresor kan bokas dygnet runt. Planerade vårdbesök ska bokas 
senast 12.00 vardagen innan.  
Motivering: Nuvarande regel. Bland övriga regioner finns regler om att det 
ska ske senast 18.00 vardag före avresa till att det måste ske två dagar innan.  
 
Omresetid och justerad avresetid  
Förslag: För patient som av medicinska skäl behöver resa med 
servicetrafik/taxi till/från vård eller behandling gäller, att väntetiden och 
omvägstid kan uppgå till 90 minuter per resa. I enstaka fall, om kunden och 
tiden för det planerade vårdbesöket så medger, kan längre tid accepteras.  
För resa i samband med dialysbehandling gäller vid inresa till behandlingen 
att väntetid och omvägstid kan uppgå till 45 minuter och vid hemresan kan 
väntetiden uppgå till 30 minuter och omvägstiden 15 minuter.  
Samåkning är en förutsättning om inte medicinska skäl föreligger, krav på 
ensamåkning ska styrkas av läkare.  
Motivering: Nuvarande regel, men det kursiva tillägget. Vissa regioner har 
fasta avgångs- och ankomsttider vid vårdinrättningar. Det finns exempel på 
regioner där man kan få vänta ett par timmar för att resan ska kunna 
samordnas.  
 
Ledsagare  
Förslag: Om patientens tillstånd motiverar att någon följer med på resan, 
lämnas ersättning för ledsagarens kostnader enligt vad som gäller för 
patienten, men utan avdrag för egenavgift. Ledsagaren ersätts enligt samma 
resväg som för patienten.  
Person som är berättigad till ledsagare i färdtjänsten, har även rätt till 
ledsagare vid sjukresa. Ledsagare ska beviljas från vården om det inte 
framgår av färdtjänstlegitimeringen. Resekostnader ersätts alltid till en 
ledsagare för barn/ungdomar tom 19 år.  
Motivering: Nuvarande regel med tillägg för det kursiva. 
  
Medresenär  
Förslag: Om hela eller delar av resan genomförs med allmän kollektivtrafik 
och att resan är bokad, kan en (1) medresenär medfölja kostnadsfritt.  
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Motivering: Detta har tillämpats sedan december 2015, men framgår inte 
tydligt i dagens regelverk.  
  
Legitimering vid resa  
Förslag: Vid resa i bokad trafik krävs legitimation alternativt de fyra sista i 
personnumret vid resa med servicetrafik.  
Motivering: Idag finns inget krav i den allmänna kollektivtrafiken utan förare 
eller ombordpersonal får förlita sig på att det är rätt person som åker enligt 
den bokning som skickats till fordonet.  
Extra hjälp  
Förslag: Kostnadsfri service med att hämta/lämna inne, bagage och bältet 
samt i och ur fordon. Servicen kan uppgå till max fem minuter. Om särskilda 
behov av ledsagning inne på sjukhus föreligger och det inte kan lösas via 
transportörsservice, kan detta bokas utan extra avgift för kunden. Ledsagning 
vid byten (buss/buss, tåg/tåg eller tåg/buss) kan också kostnadsfritt beställas 
då resenären åker bokad i allmän kollektivtrafik.  
Trappklättrare används där så är möjligt (trafikföretaget bedömer det). Om 
trafikföretaget inte kan ta ned kunden i rullstol via trappklättrare kan 
bärhjälp bli aktuellt och i sådant fall kommer trafikföretaget kunna ta hjälp 
av Region Värmlands egna resurser, exempelvis ambulanssjukvården.  
Motivering: Extra hjälp har inte varit inskrivet i regelverket, men förslaget 
ovan beskriver befintligt arbetssätt. Notera att det inte finns något krav på 
trappklättring och bärhjälp inom lagarna för färdtjänst och riksfärdtjänst, 
men vi behöver ha ett annat synsätt då det gäller sjukresa eftersom man har 
rätt till vård (och behöver ta sig dit således). Bärhjälp är ett bekymmer på de 
flesta håll i landet och kunder riskerar hamna i kläm mellan olika 
verksamheters ansvarsområden, men vi vill för Värmlands del lösa detta med 
hjälp av de resurser regionen har till sitt förfogande.  
 
Resans pris och högkostnadsskydd  
Förslag: Bokad sjukresa med allmän kollektivtrafik (regiontåg, regionbussar 
och tätortsbussar) är kostnadsfri på dagen för vårdbesöket inom regionen. I 
övrigt föreslås inga förändringar av egenavgifter eller högkostnadsskydd.  
Motivering: Förslaget bygger på att resan ska vara bokad (via självservice, 
telefon eller av vårdpersonal). Genom bokningen kan kontroll göras att det 
finns ett vårdbesök den dagen. Syftet med förslaget är att använda sig av den 
redan produktionssatta kapaciteten inom kollektivtrafiken och få fler 
resenärer där. Intäktsbortfallet (25 kronor/enkel) kompenseras av att behovet 
av annan trafik minskar.  
Flera regioner har erbjudande om kostnadsfri kollektivtrafik.  
 
Betalning egenavgift  
Förslag: Faktureras kunden månaden efter sjukresan.  
Motivering: Samma princip som tillämpats sedan 2012. 
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Vänliga hälsningar 
  
Inge Nilsson Piehl 
Teknisk chef 
__________________________________________________ 
  

 
  
 
 
 
 
 
"[Förvaltningschefens namn]"  "[Skriv handläggare här]"  
"[Förvaltningschefens titel]"  "[Skriv titel här]"  

Beslutet ska skickas till 
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	00 Dagordning 25 november 2020
	1 Taxa - Miljöbalken 2021
	2 Taxa - Stålskydd 2021
	2 Tjänsteskrivelse Strålskydd 2021
	3 Taxa - Animaliska biprodukter 2021
	3 Tjänsteskrivelse Animaliska Biprodukter 2021
	04 Sammanträdesdagar 2021
	05 2020-11-18 Information till kommunstyrelse avs. placeringar m.m
	06 Budgetuppföljning oktober 2020
	06 Budgetuppföljning 2020-10 FK
	08 Tjut deltagande på distans 201118 utskotten
	09 yttrande över revisionsgranskning
	09 tjutyttrande över revisionsgranskning.doc
	09 Yttrande revisionsrapport
	09 1 Revisionsrapport inköp och avtalstrohet, Följebrev granskning inköp och avtalstrohet 2.0
	09 2 Revisionsrapport inköp och avtalstrohet, Granskning inköp och avtalstrohet 2.0 Slutgiltig
	10 Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud ks
	11 Krigsplacering för Filipstads kommun
	11 Tjänsteskrivelse  krigsplacering Filipstads kommun 20201022 KSAU
	12 Finansiering av del av bredbandssamordnare under år 2021
	13 Tjänsteskrivelse Yttrande över förslag översyn av regelverk
	15 Anmälningsärende Avsiktsförklaring dnr 2020_273
	15 Anmälningsärende Ordförandebeslut deltagande på distans



