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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tid:

Torsdagen den 9 november 2017, kl. 12.30

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping
Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.
Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.

Ärenden
1. Upprop, kl. 12.30
2. Protokollets justering
3. Fastställande av dagordning
4. Informationsärende:
- Information om luftanalysupphandling
Rapport
- Kemikaliekonferensen, 17-10-17
- Agenda 2030, 17-10-24
- VIP och Budget, 2017-10-26
- Destination Jönköpings insats vid FAH Jönköping 2018
- Miljöfika 17-11-01
- Tekniskt utskott, 17-11-01
- Miljöpris processen, 17-11-06
- Prenumeration 2018 ”Dagens samhälle”
- Miljö- och hälsoskyddschefen informerar
Kommande aktiviteter 2017
- Revisioner länsstyrelsen 17-11-21, 17-11-22
- Julbord på Kapris, 17-12-14
Fika
5. Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till
detaljplan för del av Öxnehaga 2:1 och del av Slåtterkarlen 1
Erik Engwall
Mhn 2017:3434, Stbn 2016:14
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Ljuset vid Vättern

JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se

2 (3)
6. Svar på utförda miljötekniska markundersökningar, dagvattenutredning, deponigasutredning inom fastigheterna
Torpa 2:1 och Simsholmen 1:1 inför antagandet av detaljplan
för Jordbro Arena
Andreas Bengtsson
Mhn 2016:2801, Mhn 2016:2803
7. Upphävande av taxa för offentlig kontroll gällande
animaliska biprodukter
Magnus Nilsson
Mhn 2017:3980
8. Föreläggande mot verksamhetsutövare.
9. Betänkande miljötillsyn och sanktioner, SOU 2017:63
Anna-Lena Wullf
Mhn 2017:3611
10. Begäran om övertagande huvudmannaskap för sanering
av förorenad område
Anna-Lena Wullf
Mhn 2017:3854
11. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Anna-Lena Wullf
Mhn 2017:3586
12. Indexuppräkning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer; höjning av timavgift
Anders Hansson
Mhn 2017:3612
13. Indexuppräkning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över solarieverksamhet inom
Jönköpings kommun; höjning av timavgift
Anders Hansson
Mhn 2017:3613
14. Indexuppräkning av taxa för Jönköpings kommuns
offentliga kontroll av livsmedel; höjning av timavgift
Anders Hansson
Mhn 2017:3614
15. Månadsrapport per oktober 2017
Anders Hansson
Mhn 2017:694
16. Yttrande till parlamentariska kommittén om miljöoch hälsoskyddsfrågor
Håkan Strid och Anders Hansson
Mhn 2017: 3451
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17. ”Medel ur resultatfonden”
Anders Hansson/Håkan Strid
Mhn 2017:4116
18. Meddelanden – avslutade ärenden
19. Meddelanden – handlingar för kännedom
20. Anmälan om delegationsbeslut
21. Anmälningsärenden

Susanne Wismén
Ordförande

Ann-Mari Gudmundsson
Sekreterare
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för
del av Öxnehaga 2:1 och del av Slåtterkarlen l i Jönköpings
kommun
MHN-2017-3434, STBN 2016:14

Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för del av Öxnehaga
2:1 och del av slåtterkarlen l för yttrande senast den 16 november.
Planområdet är idag obebyggt. Det ligger i anslutning till både
centrumbebyggelse och bostadsbebyggelse. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra bostadsbebyggelse på denna plats. Denna del av fastigheten
Öxnehaga 2: l är utpekad som lämplig för bostadsbyggnation i flera kommunala
styrdokument, t.ex. det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet Det
aktuella läget bedöms vara lämpligt.
Förslaget möjliggör att uppföra tre punkthus med totalt 150 bostäder.

Beslutsunderlag
Samrådshandling 2017-10-02, Detaljplan för del av Öxnehaga 2:1 och del av
Slårterkarlen lHuskvama, lönköpings kommun, planbeskrivning, plankarta och
bilagor.
https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringoc
h utveckling/detal jplanering/pagaendedetaljplanarbete/detal jplanfordelavoxneha
ga2lochdelavslatterkarlenlhuskvamajonkopingskommun.4.3e5eeledl5eel2e31
72lf3.html
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-23
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att invända mot förslag till detaljplan
över del av fastigheten Öxnehaga 2:1 och del av Slårterkarlen l, lönköpings
kommun:
Ärende
Planområdet består idag till största del av gräs och sly samt lövskog. Genom
området går en gång- och cykelväg. Marken i västra delen av planområdet
utgörs av ett miljöhus och en asfalterad yta. Gällande detaljplan medger allmänt
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ändamål med en maximal byggnadshöj d om 12 meter och fordonsparkering.
Detta medger inte punkthus med l O- 14 våningar.
Byggherrama vill uppföra tre punkthus i 10-14 våningar, totalt ca 150
lägenheter. Parkering föreslås ske i garage samt i markplan norr om
bostadshusens entreer.
Trafikbullerutredning, daterad 2017-08-29 har utförts av Soundcon AB.
Resultaten visar att ljudnivåema inom det aktuella området blir som högst i
öster på fasad mot Öxnehagaleden men de ekvivalenta ljudnivåema överskrider
inte riktvärdet 60 dBA vid fasad. Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta
ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. På
gårdsmiljöema i området finns möjlighet att anordna gemensamma uteplatser
där dessa krav uppfylls.
Dagvattnet föreslår man renas med fördröjning av dagvattenflödet En
fördröjning av dagvattenflödet bör medverka till att bibehålla antagna
miljökvalitetsnormer för vatten. Fördröjning kan uppnås från nya diken och
magasin. Miljö- och hälsoskyddskontoret påpekar, beroende på hur stor
parkeringsytan blir, att det kan behövas mer långt gående rening som t ex
oljeavskiljare. Denna fråga prövas i samband med bygglovsprövningen.
För att säkerställa att föreslagen bebyggelse inte skapar någon betydande
negativ påverkan på befintliga fastigheter har en sol- och skuggstudie över
området tagits fram. I planbeskrivning gör man den bedömningen att den
uppkomnaskuggpåverkan inte är betydande. Miljö- och hälsoskyddskontoret
instämmer i detta.
Det finns inga kända potentiella förorenade områden inom planområdet
Luftkvaliteten bedöms inte påverkas i sådan grad att några ytterligare
undersökningar behöver utföras.

Barnkonventionen
Ärendet berör bam direkt eller indirekt i enlighet med FN:s konvention om
bamets rättigheter. Eftersom det bor bam på Öxnehaga bedöms ett
genomförande av planen beröra bam. Ett tidigare obebyggt område försvinner i
det förslag som presenteras, vilket kan påverka bamperspektivet negativt. Dock
så illustreras i planförslaget lekyta samtidigt som det, trots exploateringen,
fortfarande finns variationsrik miljö som ger möjlighet till rekreation på bamens
villkor. Således kommer området även i fmisättningen kunna erbjuda bra
milj öer för bam.
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Svar på utförd miljötekniska markundersökningar, dagvattenutredning,
deponigasutredning inom fastigheterna Torpa 2:1 och Simsholmen 1:1
inför antagande av detaljplan för Jordbro Arena
MHN-2016-2801
MHN-2016-2803
Sammanfattning
Vatten- och samhällsteknik, SWECO och Geosigma har utfart miljötekniska
markundersökningar, dagvattenutredning, deponigasutredning inom
fastigheterna Torpa 2:1 och Simsholmen 1:1 inför antagande av detaljplan för
J ordbro Arena.
I samband med projektering av Jordbro Arena har WSP tagit fram ett forslag till
hur de tolkar projekteringsuppdraget och lämnat förslag på åtgärder rörande
dagvatten, mark- och grundvattenforareningar samt deponigas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har granskat handlingar får utfdrda
undersökningar och WSPs projekteringsförslag och svar lämnas nedan.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens tjänsteskrivelse 2017-10-30.
Dagvattenutredning för ny arena på Jordbrovallen, lönköpings kommun,
Geosigma, Grap 14117 daterad 2017-05-31, rev 2017-09-10
J ordbrovallen, Deponigasundersökning med anledning av planerad byggnation
av arena, SWECO, uppdragsnr 1235006000 daterad 2017-05-29, rev 2017-0831.
Vatten- och Samhällsteknik utredning" Miljöteknisk undersökning av
grundvatten och ytvatten hösten 2016,Nedlagda deponier och Tabergsån, samt
Provtagning av grundvatten och ytvatten, våren 2017, Nedlagdadeponier och
Tabergsån.
Vatten- och Samhällstekniks utredning "Översiktlig miljöteknisk
markundersökning, Jordbro arena", daterad 2016-05-30.
Vatten- och Samhällstekniks "Kompletterande miljöteknisk markundersökning
med riskbedömning och åtgärdsutredning, Jordbro arena", daterad 2017-05-31
WSP PM utformning av grundläggning, avvattning och gashantering. 2017-1012
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Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Markanvändning och skyddsnivå
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer inte planområdet vara lämpligt för
bostäder.
Området bedörns kunna användas för kommersiella byggnader (tex.
idrottsarena) om utpekade skyddsåtgärder vad gäller byggnadstekniska
åtgärder/barriärer utfors samt att drift och kontrollprogram tas fram för
byggnation och for byggnadens hela livslängd. Området har klassats i risknivå
6" mycket hög risk". För att byggnation ska kunna ske av kommersiella
byggnader i riskklass 6 krävs att 4-5 olika byggtekniska åtgärder/barriärer ingår
i byggnationen samt att kontrollprogram tas fram.
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden vill särskilt framhålla att källare och
underjordiska magasin ej får anläggas inom planområdet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden samtycker till att framtagna platsspecifika
riktvärden PSRV A och PSRV B kan tillämpas på fastigheten då fastigheten
planlagts for idrottsändarnål (fotbollsarena med tillhörande träningsplaner).
Föreslagna åtgärder
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att föreslagna åtgärder for att
reducera risker med avseende på föroreningar i mark, grundvatten och gas ska
utfåras i huvudsak i enlighet med Vatten- och Sarnhällstekniks, Swecos och
Geosigrnas förlag. Förändringar kan göras i utformning av dammars placering
och utformning och avskärande dikens utformning (skilda eller gemensamma,
öppna eller kuverterade). Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar WSPs
bedömning att undetj ordiska magasin inte ska anläggas.
De föreslagna åtgärderna ska omfatta:
•
•
•
•

•

Riskreducering genom bortschaktning av fororenad j ord som överstiger
platsspecifika riktvärden.
Övertäckning med l m lera for att förhindra risk för exponering samt
gastätning.
Anläggande av täta ytor för att minska infiltration och spridning av
föroreningar med grundvatten.
Avledning av gas ska göras for ytor som är täta. Andelen täta respektive
genomsläppliga ytor ska regleras enligt framtagna förslag for att uppnå en
acceptabel nivå med avseende på tillåten infiltration och gassäkerhet
Anläggande av avskärande dike (skilda eller gemensamma) i väster och norr
för att minska inströmmande grund- och dagvatten. Dikena ska ledas till
damm for rening och fördröjning. Dammen ska dimensioneras och placeras
för att fungera ur ett reningsperspektiv men även ur ett skötselperspektiv.
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•

•

•

•

•

•

Anläggande av dike (skilda eller gemensamma) i öster innan spont och
Tabergsån för nivåreglering av grundvatten samt för minska utläckaget mot
Tabergsån. Dikena ska även omhänderta dagvatten. Vatten fi·ån dikena ska
renas genom oljeavskiljare innan det släpps till reningsdamm. Dammen ska
dimensioneras och placeras för att fungera ur ett reningsperspektiv men
även ur ett skötselperspektiv.
För att förhindra utläckage motTabergsån ska spont/skärm installeras i kant
mot Tabergsån. Sponten/skärmens syfte är att förhindra att utläckage av
vatten sker tillTabergsån men även för att hålla befintlig vattennivå stabil.
Detta regleras genom nivåreglering och pumpning av vatten till damm.
Sponten behöver endast utföras till nivå för torvlager då WSP bedömer att
sponten ej behöver utföra stabilisering för byggnader.
Takvatten ska ledas till damm för fördröjning, sedimentering och rening.
Vatten fi·ån tak hanteras med fördel skilt från vatten från hårdgjorda ytor.
Damm ska utformas så att beräknad rening uppnås. Utformning av damm
ska ske så att skötsel av damm fungerar. En skötselplan ska tas fram.
Vatten från hårdgjorda ytor ska ledas till damm för rening och
sedimentering. Detta vatten kan kombineras med vatten som avleds från
diken i öster. Befintlig "tarm" bedöms ej fungera ur skötselperspektiv.
Föreslagna skyddsåtgärder med avseende på gas som Sweco tagit fram ska
användas. Aktuell byggnadsteknik för arenan och andra byggnader (platta
på mark eller torpagrund) ska utföras enligt framtagna åtgärder.
Drift och funktionskontroll med avseende på gas under och efter byggnation
ska tas fram innan bygglov beviljas.

Massor
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att massor kan återanvändas inom
området så mycket som möjligt under förutsättningar att de platsspecifika
riktvärdena inte överskrids.
Återfyllnadsmassor som hämtas utanför saneringsområdet skall vara rena.
F äroreningshalterna får inte överstiga bakgrundsnivåer för tätorter alt riktvärden
för mindre än ringa risk enligt följande:

Ämne
(mg/kgTS)
Arsenik
Bly
Kadmium
Kobolt
Koppar
Krom
Kvicksilver
Nickel
Vanadin
Zink
Toluen
PAHL

Riktvärde
"Bakgrundsnivå"

!Riktvärde
'Mindre än ringa risk"

10
25
0,3
10
25
30
0,1
25
40
70
0,5

10
~o

p,2
~o

40
0,1
35
120
~,6
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2
0,5

PAHM
PAHH
PAHcanc
PARövriga

0,3
3

I de fall det finns dubbla riktvärden gäller den lägsta halten. Om det kan
förekomma ämnen utöver vad som anges i tabellen skall samråd ske med
Miljö- och hälsoskyddsnämnden om vilka analyser ska utföras. Kontroll
skall ske genom uttag av ett samlingsprov per 5O m 3 . Massor som kommer
direkt från täkt behöver inte provtas.

Anmälan om saneringsåtgärder
En anmälan enl. 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
ska i god tid (min 6 v) inlämnas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden innan
sanering sker.
I anmälan ska aktuella skyddsåtgärder redovisas för att förhindra läckage mot
Tabergsån,
skyddsåtgärder och kontrollprogram
Kontrollprogram för gas under byggnation och under livslängd ska tas fram och
redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Dessa ska inlämnas i god tid
(min 6 v) innan byggnation och markarbetet utförs.
Kontrollprogram för bedömning om läckage av föroreningar med yt- och
grundvatten sker under byggnation ska tas fram och redovisas till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Dessa ska inlämnas i god tid (min 6 v) innan byggnation
och markarbetet utförs.

Ärende
Vatten- och samhällsteknik, SWECO och Geosigma har utfört miljötekniska
markundersökningar, dagvattenutredning, deponigasutredning inom
fastigheterna Torpa 2:1 och Simsholmen l :l inför antagande av detaljplan för
J ordbro Arena.
I samband med projektering av Jordbro Arena har WSP tagit fram ett förslag till
hur de tolkar projekteringsuppdraget och lämnat förslag på åtgärder rörande
dagvatten, mark- och grundvattenföroreningar samt deponigas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har granskat handlingar för utförda
undersökningar och WSPs proj ekteringsförslag.

Motivering till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att åtgärder för behöver vidtas för att
säkerställa att växter, djur och människor inte exponeras av föroreningar i mark,
grundvatten, ytvatten, och gas från befmtlig deponi/torv som finns i
planområdet Åtgärderna ska även omfatta att minimera att föroreningar sprids
från planerade anläggningar genom att vatten från tak och hårdgjorda ytor renas.
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Utförda undersökningar har visat att fårareningar i mark och grundvatten finns.
Relativt ytliga fårareningar i jord kommer att åtgärdas genom sanering
(urschaktning) inom delar av området. Föroreningar (dioxin och P AH. er) har
konstaterats i grundvatten både i kanten av deponin mot Tabergsån och mer
centralt. Utredningar om spridning tillTabergsån har utfarts som indikerar att
spridningen är liten. Dock är mät'lerien liten och det kan inte säkerställas att
spridning inte sker. Utspädning i ån bedöms även vara stor vilket medfår att
påverkan på vattenkvalhen fortsättningsvis kommer vara lite även om spridning
sker. Då deponin bedöms kunna läcka fårareningar under lång tid kommer
läckaget bidra till att spridning sker tillTabergsån och vidare till Munksjön och
Vättern. Ur ett långsiktigt perspektiv bedöms spridningen utgöra ett problem.
Åtgärder görs idag längs medTabergsån får att minska belastning och Miljöoch hälsoskyddsnämnden bedömer att åtgärder får att minska spridningen från
Arena området är ett led i detta arbete.
Utredningar av Sweco, Vatten- och Samhällsteknik och Geosigma har visat att
en viktig del i att minimera spridning och fårhindra ytterligare gasbildning är att
hålla en stabil grundvattennivå. För att åstadkomma detta ska dike/diken
anläggas med nivåreglering i kanten mot Tabergsån. Förslaget är utformat
utifrån att spontning sker mot ån och att diken fårläggs med tätajordmassor.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att tätning mot Tabergsån behöver
utfåras ner till identifierat naturligt torvlager får att hålla det övre
grundvattenmagasinet skilt från ett undre grundvattenmagasin samt får att
fårhindra spridning mot Tabergsån. Detta kan åstakommas genom att en spont
utfors till torvlagret alternativt att ett tätt lerlager upprättas ner till naturligt
torvlager.
WSPs förslag innebär att inga diken ska vara täta vilket kommer medfåra att
arenaområdets grundvatten kommer att läcka ut i den avsnörpta tarmen (del av
tidigare åfåra i våtmarksområde). Övriga ytors grundvatten i norr kommer att
passera under dränering och sakta strömma ut och filtreras och sedan nå
Tabergsån eller under densamma. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att
WSPs förslag inte innebär en hållbar lösning för att säkerställa en stabil
grundvattennivå och att spridning ej sker till Tabergsån.
För att uppnå en god rening av dagvatten (tak och hårdgjorda ytor) inom
området behöver dammar anläggas som kombineras med oljeavskiljare.
Dammarna anläggs så att de även omhändertar deponivatten. Dammamas
placering ska vara så att de är möjliga att sköta. Efter att vattnet passerat
dammarna kan vattnet släppas i befmtligt våtmarksområde som bidrar till att
vattnet renas ytterligare innan det når Tabergsån.
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Föreslagna tekniska gasåtgärder och skyddsåtgärder under bygg och drift
bedöms vara acceptabla och ska efterlevas. Om andra byggnadsalternativ än
platta på mark förordas ska framtagna skyddsåtgärder appliceras på den
alternativa byggnadstekniken
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter. Aktuelllekplats bedöms finnas kvar inom planorådet Föreslagna
åtgärder medför att området blir säkrare att vistas inom.

Håkan Strid
Miljö- och hälsoskyddschef

pt:-r- Andreas Bengtsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslutet expedieras till:
Tekniska kontoret, Mark- och exploatering
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Upphävande av taxa för offentlig kontroll gällande animaliska
biprodukter
Sammanfattning
Kornmunfullmäktige fattade den 27 januari 2011 beslut om tirnavgift för
offentlig kontroll vid nedgrävning av animaliska biprodukter. Denna taxa har
sedan en ändring i jordbruksverkets föreskrifter 2015 inte tillämpats. Taxan bör
därför upphävas .
Beslutsunderlag
Milj ö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-1023.
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kornmunfullmäktige
Taxa för offentlig kontroll gällande nedgrävning av animaliska biprodukter
upphävs.
Ärende
I beslut av kornmunfullmäktige 2011-01-27, § 30, infördes taxa för offentlig
kontroll gällande nedgrävning av animaliska biprodukter. Taxan var tänkt att
användas vid nedgrävning av häst, s.k. trotjänarbegravning. Fram till år 2015
krävdes tillstånd från länsstyrelsen för nedgrävning av häst. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden skulle dessförinnan ha gett anvisningar för nedgrävningen
och skrivit ett intyg på detta till hästägaren. Därefter kunde länsstyrelsen ge
tillstånd till nedgrävningen. Från den l februari 2015 har denna tillståndsplikt
tagits bmi i jordbruksverkets föreskrifter och taxan har därefter inte tillämpats.
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Bilaga till tjänsteskrivelse- taxa för nedgrävning av animaliska
biprodukter

Inledande bestämmelser
§l
A v gift enligt denna taxa erläggs får miljönämndens verksamhet i kommunen enligt lag
om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt föreskrifter meddelade med stöd
av denna lag.

§2
A v giften ska betalas av den som befattar sig med animaliska biprodukter vilkas
verksamheter är föremål för kontroll.
§3
Miljönämnden får vmje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna
fasta avgifterna och tirnavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv
månademas förändring i den preliminära arbetskostnadsindex för tjänstemän inom
privata sektorn (AKI) (totalindex) räknat fram till mars månad före avgiftsåret
Basmånad får indexuppräkning är mars månad 2010.

§4
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den
kommunala nämnde eller styrelse som är ansvarig för handläggning av den anmälan
eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet
§5
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 834 kronor per timme nedlagd
handläggningstid (timavgift). A v giftsuttag sker i fårhållande till nedlagd
handläggningstid i vaije ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

§6
Om det finns särskilda skäl, får milj ö nämnden, med hänsyn till verksamhetens
omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka
avgiften.
§7
Avgiften ska betalas efter beslut av miljönämnden som också tar emot avgiften.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Kontroll
§8
Anvisningar om nedgrävning av animaliska biprodukter m. m. ska erläggas med l
stycken timavgift.
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Betänkande miljötillsyn och sanktioner, SOU 2017:63
MHN-2017-3611
Sammanfattning
Miljöbalksutredningen har lämnat ett betänkande avseende miljötillsynen och
sanktionssystemet i miljöbalken, Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av
ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63). Jönköpings kommun har beretts tillfälle
att yttra sig över betänkandet. Syftet med utredningen är att få en mer enhetlig och
effektiv tillsyn som bidra till att miljömålen nås och att fler miljöbrott upptäcks och
utreds.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-23
Betänkande miljötillsyn och sanktioner, SOU 2017:63
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden instämmer med de slutsatser och de förslag till
förändringar som framkommer i utredningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill
särskilt betona vikten av följande slutsatser och förslag:
1. Den lokala tillsynen ska vara kompetent och enhetlig. Den ska också finnas nära
verksamhetsutövare och kommuninnevånare.
2. Miljösamverkans betydelse som lyfts fram och stödjs i utredningen.
3. Förtydligandet av tillsynsbegreppet och upprättandet av en nationell
miljötillsynsstrategi. Detta möjliggör en effektivare tillsyn och mer enhetliga
tillsynsplaner. Detta underlättar i sin tur uppföljningen och utvärderingen av
miljötillsynen.
4. Utredningen förordar en översyn av kommunernas taxor för att uppnå en ökad
kostnadstäckning. Inom vissa tillsynsområden är det svårt att täcka kommunens
kostnader genom avgifter.
5. Översyn av straffbestämmelserna i 29 kap. miljöbalken och en utredning om att
flytta miljöbrottsmål till mark- och miljödomstolarna. Detta är rätt steg att ta för
att säkerställa att miljöbrott utreds professionellt.
Ärende
Miljöbalken trädde i kraft för snart 20 år sedan. Miljöbalken är en samlad och skärpt
miljölagstiftning med syfte att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
I april 2016 beslutade regeringen att en särskild utredning skulle få i uppdrag att se över
miljöbalkens tillsyns- och sanktionssystem. Utredningens syfte var att optimera
resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen. Målet var en mer enhetlig och
effektivare tillsyn som skulle bidra till att miljömålen nås och att fler miljöbrott
upptäcks och utreds.
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Utredningen berör bl. a.:
• organisationen och fördelningen av ansvaret för tillsynsvägledning och om operativ
tillsyn behöver ändras,
• om det behövs en ökad styrning av hur tillsynen genomförs,
• insatser för att stärka och utveckla kompetensen,
• utveckla uppföljning och utvärdering av tillsynen,
• om tillsynens finansiering är ändamålsenlig och bidrar till att tillgodose
tillsynsbehoven och
• om sanktionssystemet kan renodlas och utvecklas.
Utredningen har kommit fram till att nuvarande tillsynsorganisation i princip bör vara
kvar men att förutsättningarna för myndigheternas arbete ska tydliggöras. Vidare
föreslår utredningen att Naturvårdsverket ska verka för att tillsynen som bedrivs av
kommunerna och länsstyrelsen är enhetlig och effektiv. Miljösamverkan Sverige och
regional miljösamverkan lyfts fram i utredningen och bedöms ha stor betydelse för en
effektiv och enhetlig tillsyn. För att stärka den kommunala tillsynsen föreslås vissa
ändringar som gör det möjligt för en tillsynsvägledande myndighet att förelägga en
kommun, som inte fullföljer sitt tillsynsuppdrag. Utredningen föreslår att begreppet
”operativ tillsyn” ändras till enbart tillsyn. Syftet är tydlighet, där det framgår att
tillsynen syftar till efterlevnad av lagkrav. För att tillsynsmyndigheterna ska kunna
genomför en effektiv och rättsäker tillsyn föreslår utredningen att det införs
bestämmelser i miljötillsynsförordningen om att personalen ska har en relevant
utbildning och erfarenhet för tillsynsuppgiften. Utredningen föreslår att mark- och
miljödomstolarna tar över miljöbrottsmålen.
De förslag och synpunkter som utredningen tar fram är i stort bra. Slutsatser och förslag
som är betydande för Jönköpings kommun är:
• Den lokala ska vara kompetent, enhetlig och finns nära verksamhetsutövaren och
kommuninnevånaren.
• Betydelsen av miljösamverkan som lyfts fram och stödjs.
• Förtydligande av tillsynsbegreppet och upprättande av en nationell
miljötillsynsstrategi.
• Utredningen förordar en översyn av kommunernas taxor för att uppnå en ökad
kostnadstäckning.
• Översyn av straffbestämmelserna i kapitel 29 och utredning om att flytta
miljöbrottsmål till mark- och miljödomstolarna.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter
eftersom ärendet rör tillsynsmyndighetens roll och utförande av tillsyn.

Håkan Strid

Anna-Lena Wullf

Miljö- och hälsoskyddschef

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Sammanfattning

I det följande sammanfattas de viktigaste förslagen och bedömningarna i betänkandet.

Den övergripande organisationen bör inte ändras
Vi delar i huvudsak den problembild som tidigare utredningar har
lyft fram. Kvaliteten på och omfattningen av tillsynen varierar mellan
tillsynsmyndigheterna. Det riskerar att leda till att brister i regelefterlevnaden inte upptäcks eller åtgärdas och att osäkerhet skapas
för verksamhetsutövare som kan påverka deras konkurrenskraft. Den
nuvarande organisationen ger emellertid en bra grund för att de
förutsättningar regeringen angivit i propositionen till miljöbalken
ska kunna komma på plats och att tillsynsmyndigheterna stärks i
tillräcklig grad genom
x en tydligare och mer samlad statlig styrning,
x åtgärder för att öka samverkan,
x ett tydligare ansvar för samordning av tillsynsverksamheten,
x ökad styrning av hur tillsynen genomförs,
x insatser för att stärka och utveckla kompetensen,
x en utvecklad uppföljning och utvärdering, och
x en utvecklad dialog med näringslivet.
Nuvarande organisationsstruktur bör därför inte ändras.
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Regeringen bör utveckla en mer sammanhållen styrning
För att värna miljöbalkens bärande tanke om ett sammanhållet regelsystem är det viktigt att det finns ett helhetsperspektiv i såväl regeringens styrning av de statliga myndigheterna som i de statliga myndigheternas styrning och vägledning av kommunerna. Vi bedömer att
regeringens styrning och uppföljning av de centrala myndigheterna
och länsstyrelserna är avgörande för att dessa i sin tur ska kunna
stödja tillsynsmyndigheterna i sitt tillsynsuppdrag på ett effektivt
och enhetligt sätt.

En ökad samverkan mellan myndigheterna
Vi föreslår att Naturvårdsverkets roll som samlande miljömyndighet
och övriga tillsynsvägledande myndigheters ansvar att delta i samordningen av miljötillsynen tydliggörs och att Tillsyns- och föreskriftsrådet läggs ner. Samtliga centrala myndigheter med ansvar för
tillsynsvägledning bör dessutom ta initiativ till en överenskommelse
mellan den centrala myndigheten och länsstyrelserna där myndigheterna tydligt reglerar hur de tillsynsvägledande uppgifterna ska
fördelas.
Vi bedömer att både Miljösamverkan Sverige och de regionala
miljösamverkansorganen är av avgörande betydelse för en effektiv
och enhetlig tillsyn. Vi ser emellertid inte att en formalisering skulle
vara ägnad att stärka samverkan, utan snarare riskera att motverka
en behovsstyrd utveckling. Det är dock av yttersta vikt att en robust
finansiering av Miljösamverkan Sveriges arbete kan säkerställas.
Kommunernas samverkan med varandra behöver öka. För att
åstadkomma detta bör regeringen ge länsstyrelserna i uppdrag att förhandla fram en organiserad samverkan mellan de kommuner som
länsstyrelsen funnit vara i behov av samverkan.

Gemensamma mål för tillsynen och
en strategi för att uppnå dessa
En förutsättning för en effektiv och enhetlig tillsyn är att det är
tydligt vad som förväntas av tillsynsmyndigheterna. Här spelar tillsynsvägledningen en avgörande roll. Brister i samordningen är enligt
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vår mening en bidragande orsak till de stora skillnaderna i hur tillsynen planeras och genomförs av tillsynsmyndigheterna. Vi föreslår
att Naturvårdsverket får i uppdrag att, i samråd med berörda tillsynsvägledande myndigheter, ta fram nationella mål för tillsynen och en
strategi för att uppnå målen (en nationell miljötillsynsstrategi).
En annan förutsättning för att optimera resurserna och utveckla
genomförandet av tillsynen så att den blir mer enhetlig och effektiv
är digitalisering av myndigheternas processer och informationshantering. Här kan vi se att myndigheter inom andra tillsynsområden har kommit längre med att använda dagens teknik för att
skapa förutsättningar för en effektiv och enhetlig tillsyn. Vi föreslår
att Naturvårdsverket får i uppdrag att lämna förslag om hur digitala
lösningar för miljötillsynen kan utvecklas.

Insatser för att stärka professionen
En grundläggande förutsättning för att myndigheterna ska kunna
genomföra tillsynen rättsäkert och med kvalitet är att myndigheten
har tillgång till en tillräcklig och relevant kompetens. Det finns behov av att höja statusen på miljöinspektörernas profession. En tydlig yrkesidentitet med fokus på förmåga att hantera myndighetsutövandet effektivt på ett sätt som är förenligt med bland annat den
statliga värdegrunden torde bidra till ökad legitimitet både inom
myndigheten och i förhållande till tillsynsobjekten.
Vi föreslår bland annat att det införs en bestämmelse i miljötillsynsförordningen som anger att den personal som utför tillsyn
ska ha relevant utbildning och erfarenhet för de uppgifter som ska
utföras. Naturvårdsverket bör få i uppdrag att i samråd med representanter för övriga miljöbalksmyndigheter och akademin ta fram
kriterier för vilken kompetens som behövs inom tillsynen och ett
förslag till en plan för fort- och vidareutbildning för personer som
arbetar med miljötillsyn.

Uppföljning och utvärdering måste utvecklas
För att miljötillsynen ska bli, och fortsätta vara, effektiv och enhetlig
krävs ett kontinuerligt förbättringsarbete där erfarenheter av vad som
är framgångsrikt och effektivt för att åstadkomma en regelefterlevnad
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tas till vara. Uppföljning och utvärdering är således avgörande. För en
ändamålsenlig och effektiv uppföljning krävs att nya förutsättningar
för tillsynsmyndigheterna, både vad avser strukturella och tekniska
möjligheter, nyttiggörs.
Den utveckling som pågår av betydelse för uppföljningen torde i
kombination med våra förslag i andra delar av betänkandet har förutsättningar att leda till en mer samlad och ändamålsenlig uppföljning
av tillsynen.

Åtgärder för en effektivare miljöstraffrätt
Vi bedömer att straffrätten är viktig på miljöområdet. Det gäller
emellertid att kriminalisera endast de gärningar som verkligen framstår
som straffvärda och där kriminaliseringen på ett effektivt sätt faktiskt
motverkar ett visst beteende.
Vi har funnit att en sanktionsväxling på kemikalielagstiftningens
område kan förväntas leda till ett effektivare sanktionssystem. Vi
föreslår att regeringen tillsätter en ny statlig utredning, en miljöstraffrättsutredning, som får i uppdrag att se över hela 29 kap. miljöbalken i syfte att skapa ett effektivt, proportionerligt och ekvivalent
sanktionssystem.
Samverkan mellan tillsynsmyndigheter, polis och åklagare behöver dessutom effektiviseras. Den regionala miljöbrottssamverkan
som genomförs varierar i omfattning och behöver utvecklas. Det
krävs bättre underlag och mer strategiska överväganden för att samhället ska kunna upptäcka mer allvarliga överträdelser som innebär
risker för människors hälsa och miljön.
Det är vidare angeläget att öka överskådligheten i 29 kap. och
straffbestämmelsernas tydlighet. En större reform bör emellertid
genomföras i samband med en sanktionsväxling. Vi lämnar därför
inte några författningsförslag på redaktionella ändringar, men presenterar en idé om hur det skulle kunna se ut.

En bättre kompetens för att hantera miljöbrott
En effektiv miljöstraffrätt förutsätter kompetens i alla led i miljöbalkskedjan. Såväl tillsynsmyndigheter, polis och åklagare som domstolar måste ha de kunskaper som behövs för att kunna hantera mål
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som rör misstänkt miljöbrottslighet. Hög kompetens hos domarna
är en avgörande del i ett rättssystem och en förutsättning för att
domstolarna ska upprätthålla medborgarnas förtroende och respekt.
Miljöbrottmål hanteras i dag som vanliga brottmål vid de allmänna
domstolarna. Målen är få vilket innebär att en stor del av domarkåren
har liten eller obefintlig erfarenhet av sådana mål. Vi föreslår att de
koncentreras till de tingsrätter som är mark- och miljödomstolar.

En finansiering som motsvarar behoven
Det får anses visat att det finns en resursbrist inom miljötillsynen.
Med hänsyn till de kostnader för samhället som skador på människors hälsa och miljön föranleder torde det vara samhällsekonomiskt
motiverat att tillföra myndigheterna resurser som möjliggör en effektiv miljötillsyn. Skillnader mellan myndigheternas kostnader och
intäkter för miljötillsynen bör minska. Principen om att förorenaren
betalar bör följas i högre grad än i dag för att finansiera de tillsynskostnader som verksamheter och åtgärder föranleder. Vissa kostnader
föranledda av tillsynsverksamheten bör emellertid inte finansieras via
avgifter. Principen om att en avgift ska följas av en motprestation
måste respekteras.
Vi bedömer att finansieringen av länsstyrelsernas tillsyn enligt
miljöbalken bör ses över och tillföras medel som motsvarar dels de
avgifter som tagits ut för tillsynen, dels behovet av tillsyn som inte
kan avgiftsfinansieras och dessutom medel som motsvarar behovet
av tillsynsvägledning. Vidare ser vi ett behov av att kommunerna ser
över sina taxor och då eftersträvar att de utformas för att ge en ökad
kostnadstäckning. Vad som ligger till grund för tillsynsavgifter måste
bli mer transparent.

25

1(2)
Miljöenheten
Anna-Lena Wullf
036-10 21 34
anna-lena.wullf@jonkoping.se

Tjänsteskrivelse
2017-10-19

Dnr
2017-3854

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Begäran om övertagande huvudmannaskap för sanering av
förorenat område
MHN-2017-3854
Sammanfattning
Huvudmannaskap för ett efterbehandlingsärende som genomförs helt eller delvis med
statliga bidrag innebär ett finansiellt ansvar och ett beställaransvar. För efterbehandlingsärenden med statlig finansiering i Jönköping gäller att miljö- och hälsoskyddskontoret är huvudman i utredningsarbetet medan tekniska kontoret är huvudman vid saneringsarbetet. I dagsläget anses Jönköpings kommun inte ha tillräckliga resurser då utbyggnad och förtätning etc. upptar större delen av dagens befintliga resurser och kompetens. Sveriges Geologiska Undersökning kan vara huvudman för ett statsfinansierat
efterbehandlingsprojekt. Motiveringar till att Sveriges Geologiska Undersökning ska ta
över huvudmannaskapet är att de har stor erfarenhet och specialkompetens för denna
typ av åtgärdsförberedande undersökningar och saneringsåtgärder.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-10-19
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
−

Föreslår att kommunstyrelsen begär att Sveriges Geologiska Undersökning tar
över huvudmannaskapet för åtgärdsförberedande undersökningar och saneringsåtgärder för f.d. Färgarens (kemtvätt).

Ärende
Huvudmannaskap för ett efterbehandlingsärende som genomförs helt eller delvis med
statliga bidrag innebär ett finansiellt ansvar och ett beställaransvar. Huvudmannen är
den juridiska person som ansvarar för arbetet d.v.s. upphandling, genomförande och
uppföljning. Endast en kommun eller Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, kan
vara huvudman för ett statsfinansierat efterbehandlingsprojekt. Huvudmannaskapet omfattar bl. a anmälan om saneringsåtgärder enl. 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ev. andra tillståndsprövningar, myndighetskontakter, kontakter
och avtal med fastighetsägare samt projektledning av entreprenadarbeten. Huvudmannen står för sina egna kostnader så som administration, ekonomihantering, deltagande i
samråd m.m. Om huvudmannen är projektledare ingår detta arbetet i utrednings- eller
åtgärdskostnaderna och är i rimlig omfattning bidragsberättigande.
I samband med länsstyrelsen i Jönköping läns inventering av förorenade områden i
Jönköpings kommun framkom att det har funnits en kemtvätt på fastigheten kvarteret
Obygden 7 (dåvarande fastighetsbeteckning). Kemtvätten bedrevs under tiden 1952 och
fram till 1975. Någon ansvarig för verksamheten finns inte. Länsstyrelsen klassade förMILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
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oreningsrisken som mycket hög dvs riskklass 1. Idag är fastigheten uppstyckad i tre fastigheter: Obygden 15, 16 och 18. Fastigheterna är bebyggda med villor. I anslutning till
dessa fastigheter finns ett flertal ytterligare fastigheter som är bebyggda med villor/ privatbostäder.
Miljö- och hälsoskyddskontoret sökte 2015 statliga bidrag (300 tkr) för översiktliga
undersökningar för en bekräftelse om området kring den nerlagda kemtvätten var förorenad av främst kloreradelösningsmedel, metaller och olja. Undersökningen visade på
att det fanns förorening av främst klorerade lösningsmedel.
2016/2017 sökte kontoret ytterligare statligt stöd (700 tkr) för en huvudstudie. Av
undersökningen framkom att föroreningssituationen är mycket komplex. Förorening av
klorerade lösningsmedel återfinns i alla provtagna medier så som jord, porgas, berggrund, grundvatten, dricksvatten (enstaka fastigheter) och inomhusluft (enstaka fastigheter). Avgränsningar av förorening i grundvatten och bergrund har inte kunnat ske. Ytterligare undersökningar behöver göras för att få en tydlig bild av föroreningssituationen för att kunna avgöra vilken eller vilka åtgärder som kan utföras. Inför 2018 och 2019
har kontoret därför sökt 950 tkr i bidrag för en åtgärdsförberedande undersökningar inför kommande saneringsåtgärder.
För efterbehandlingsärenden med statlig finansiering i Jönköping gäller att miljö- och
hälsoskyddskontoret är huvudman i utredningsarbetet medan tekniska kontoret är huvudman vid saneringsarbetet. Huvudmannaskapet har fördelats på detta sätt för att undvika jävssituation. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan inte driva en efterbehandlingsåtgärd och samtidigt granska den. Genom dialog har miljö- och hälsoskyddskontoret och tekniska kontoret kommit fram till att ett huvudmannaskap inte är möjligt för
tekniska kontoret.
Motiveringar till att Sveriges Geologiska Undersökning ska ta över huvudmannaskapet
är att de har stor erfarenhet och specialkompetens av denna typ av åtgärdsförberedande
undersökningar och saneringsåtgärder. I dagsläget anses Jönköpings kommun inte ha
tillräckliga resurser då utbyggnad och förtätning etc. upptar större delen av dagens befintliga resurser och kompetens.
Miljö- och hälsoskyddskontoret förslår därför att kommunsstyrelsen begär att Sveriges
Geologiska Undersökning tar över huvudmannaskapet för fortsatta åtgärdsförberedande
undersökningar och kommande saneringsåtgärder för f.d färgarens (kemtvätt).
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter
eftersom ärendet är av administrativ art.

David Melle
Enhetschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Anna-Lena Wullf
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
MHN-2017-3586
Sammanfattning
Den 1 januari 2017 genomfördes ett antal ändringar i miljöprövningsförordningen
(SFS 2013:251). Detta medför att miljö- och hälsoskyddsnämndens nuvarande
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken behöver uppdateras, och flest
förändringar berör taxan som finns i bilaga 2.
Många förändringar i miljöprövningsförordningen har sin grund i industriutsläppsdirektivet, IED. Det är i huvudsak tillståndspliktiga verksamheter A- och
B anläggningar som berörs. Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat
ett förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-10-25
Taxa för miljö och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken med
bilagor 1 och 2
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till Kommunfullmäktige
− Förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken antas att gälla
fr.o.m. 2018-01-01
Ärende
Enligt 27 kap 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om
avgift för miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader för prövning och tillsyn
enligt:
• Miljöbalken (1998:808) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
balken och
• prövning och tillsyn med anledning av EG:s förordningar inom balkens
tillämpningsområde.
Den 1 januari 2017 genomfördes ett antal ändringar i miljöprövningsförordningen
(SFS 2013:251). De största förändringarna i miljöprövningsförordningen berör
avfall, kapitel 29. Miljö- och hälsoskyddsnämndens nuvarande taxa för verksamheter enligt miljöbalken behöver därför uppdateras. De flesta förändringar i
taxan berör bilaga 2. Många förändringar i miljöprövningsförordningen har sin
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Ljuset vid Vättern
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grund i industriutsläppsdirektivet, IED. Det är i huvudsak tillståndspliktiga
verksamheter A- och B anläggningar som berörs. De flesta ändringarna av beskrivningarna innebär ingen ändring i sak. Det kan vara vissa ord eller begrepp
som ändrats och ändrade paragrafer i hänvisningar till miljöprövningsförordningen. Det kan även vara hänvisning till andra punkter som tagits bort eftersom
det införts intervall för till exempel produktion av något. Många beskrivningar
har också ändrats för att tydliggöra vad som är en IED-verksamhet och inte.
Flera verksamheter har därför delats upp i nya punkter. För alla beskrivningar
som innebär att verksamheten berörs av industriutsläppsdirektivet har ett tillägg
gjorts i verksamhetskoden, -i.
Timavgiften 994 kr grundar sig på årlig indexuppräkning, AKI för 2018 2,7 %,
enligt nuvarande Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt
miljöbalken § 5.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter eftersom ärendet är av administrativ art.

Håkan Strid

Anna-Lena Wullf

Miljö- och hälsoskyddschef

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Antagen i KF 2017-xx-xx § xxx
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lAXEBILAGA 1

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Avfall och producentansvar
Prövning
Prövning av ansökan om undantag från bestämmelser enligt Renhållningsordningför
Jönköpings kommun avseende:
l. befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen
2. uppehåll i hämtning av slam från slamavskiljare eller sluten tank
3. utsträckt hämtningsintervall får tömning av slam från slamavskiljare eller sluten
tank

l 988 kr
994 kr

994 kr

Anmälan
Handläggning av anmälan om undantag från bestämmelser enligt Renhållningsordning
för Jönköpings kommun avseende:
l. eget omhändertagande, av annat avfall än trädgårdsavfall och matavfall, på
fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)
2. utsträckt hämtningsintervall av brännbart hushållsavfall
3. anmälan om kompostering av matavfall från flerbostadshus med fler än två
.
lägenheter, gemensamt från grupper av en bostadshus eller fritidshus, från fåretag
samt allmänna inrättningar

l 988 kr
994 kr

994 kr

Tillsyn i övrigt
j Tillsyn av avfallshantering och producentansvar i övrigt

tirnavgift

Hälsoskydd
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen fåreskrivit med stöd av 39 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
l. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. Giftig orm
Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet
inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen
fåreskrivit med stöd av 40 och 42 §förordningen (J 998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd- Per ansökningstillfälle

l 988
l 988
l 988

tirnavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats får
djurspillning enligt 37 och 42 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd- per anmälningstillfälle
Handläggning enligt 3 8 §förordning (J 998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd av anmälan om att driva eller arrangera verksamhet där allmänheten
yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk får blodsmitta genom
användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande
skärande eller stickande verktyg, bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som
annars används av många människor, eller förskola, öppen fårskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola,
sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
l. Driva eller arrangera bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor.

tirnavgift

3 976

Antagen i KF 2017-xx-xx § xxx
2 (4)
2.

Driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller,
akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande
verktyg.
3. Driva eller anangera förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola,
specialskola, sameskola, fristående skola, riksintematskola eller resurscenter:
- Utökning av befintlig lokal eller verksamhet

3 976

5 964
3 976

Tillsyn i övrigt
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för
allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2008:8) om badvatten och 45 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd Analyskostnader, annan än av laboratoriet uttagen
kostnad, samt transpmter eller fraktkostnader tillkommer.
Kostnad för provtagning per provtagningstillfålle:
l. Strandbad
2. Badanläggningar(> tre bassänger)
3. Enstaka bassänger (en till tre bassänger)
För tillsyn av följande byggnader, lokaler och anläggningar enligt 45 §förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd uttas en fast årlig avgift eller
tirnavgift enligt nedan:
l. Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen
2. Lokaler för undervisning
-Gymnasieskola eller annan större skola (mer än 400 elever)
-Grundskola eller motsvarande (mer än l 00 och mindre än 400 elever)
-Annan mindre skola (mindre än 100 elever)
-Förskola
3. Lokaler för vård eller annat omhändertagande
4. Samlingslokaler där många människor brukar samlas

3 976
2 982
l 988
l 988
tirnavgift
tirnavgift

5.

tirnavgift

Hotell, pensionat och liknade lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
tillfållig bostad
6. Idrottsanläggningar, campinganläggningar och liknande anläggningar, som är
upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor
7. Badanläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av
många människor
8. Anmälningspliktiga lokaler enligt 38 §förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling
9. Övriga lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
10. Lokaler för förvaring av djur
Tillsyn av hälsoskydd i övrigt

994
2 982
l 988

tirnavgift

tirnavgift

tirnavgift
994

tirnavgift
tirnavgift
tirnavgift

Antagen i KF 2017-xx-xx § xxx
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Kemiska produkter
Prövning

l Prövning av ansökan enligt 2 kap 40 §förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

tirnavgift

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

l 988

Information
Handläggning av information enligt 4 kap. l § Naturvårdsverketsföreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor om att installera anordning enligt l kap.l-3 §§.Detta gäller inte anordning
enligt l kap. 2 § som avses att installeras inomhus.
l. Förvaring av mer än l m3 dieselbrännolja, eldningsolja med flampunkt högre än
55 °C eller spillolja i öppen cistern i mark samt tillhörande rörledningar och
slangledningar
2. Markfårlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan
mark och avsedda får förvaring av brandfarliga vätskor, enligt punkt l ovan, samt
spillolja
3. Förvaring av eldnings-, spill- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan mark med
tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än l m 3 men högst l O m3
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

2 982

2 982

994
tirnavgift

Tillsyn i övrigt
Handläggning av rapporter enligt 29 §förordningen (2007:846) om fluorerande
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Rappmiering till tillsynsmyndigheten enligt 8 kap. 8 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor av återkommande kontroll (gäller ej öppna cisterner ovan mark som fårvaras
inomhus).
3
l. Tillsyn över förvaring av mer än l m eldnings- eller dieselbrännolja i öppen
cistern i mark, spillolja i öppen cistern i mark som är fårsedda med markfårlagda
rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde som bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokoll
3
~. Tillsyn över förvaring av mer än l m eldnings- eller dieselbrännolja i öppen
cistern i mark, spillolja i öppen cistern i mark som är fårsedda med markfårlagda
rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde som inte bedömts som betryggande enligt
besiktningsprotokoll
~. Tillsyn över förvaring av eldnings-, spill- eller dieselbrännolja i öppen cistern
ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än l m3 men
högst l Om3 som bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet
4. Tillsyn över förvaring av eldnings-, spill- eller dieselbrännolja i öppen cistern
ovan mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än l m3 men
högst l Om3 som inte bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet
Tillsyn av kemiska produkter i övrigt

994

994

tirnavgift

994

tirnavgift
tirnavgift
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Miljöfarlig verksamhet
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd avseende:
l. Inrättande av vattentoalett med sluten tank
2. Inrättande av avloppsanordning enligt punkten l, och där tillsynsmyndigheten
beslutat om ett förbud att släppa ut avloppsvatten
3. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten
4. Inrättande av annan avloppsanordning
5. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punktema l, 3 eller 4 vid samma
tillfålle och för samma brukare
6. Inrättande av avloppsanordning enligt punktema 3, 4 eller 5, och där
tillsynsmyndigheten beslutat om ett förbud att släppa ut avloppsvatten
7. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning
8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25
personekvivalenter

3 976
4 970
5 964
5 964
5 964
6 958
3 976
8 946

Anmälan
A v gift för handläggning av anmälan avseende anmälningspliktig verksamhet,
verksamhet med anmälningsplikt C i miljöprövningsförordningen (2013:251).
Handläggning av anmälan avseende:
l. Inrättande av av loppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
2. Inrättande av avloppsanordning enligt punkten l, och där tillsynsmyndigheten
beslutat om ett förbud att släppa ut avloppsvatten
3. Ändring av avloppsanordning enligt 14 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
4. Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av vätme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 §förordningen
(J 998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
5. Handläggning av anmälan avseende inrättande av annat slag av toalett än
vattentoalett, såsom förmultningstoalett, eltoalett eller därmedjämförbar toalett
och torrtoalett med latrinkompostering, enligt vad kommunen föreskrivit med
stöd av 40 §förordningen (J 998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

tilllavgift

4 970
5 964
4 970

994

994

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 2-32 fast avgift enligt
taxebilaga 2
kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) samt U-objekt med fast årlig avgift
Timav gift
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Tillsyn av mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar enligt lO kap.
miljöbalken

Tilllavgift

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

Timav gift

Anmälan
Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit
med stöd av 9 ka . l O § miljöbalken

Tilllavgift

Tillsyn i övrigt

l Tillsyn av vattenverksamhet i övrigt

T linavgift

~ JÖNI<ÖPINGS
~ I<OMMUN
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Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken
Antagen i KF 2017-xx-xx § xxx.

Inledande bestämmelser
l §

Denna taxa gäller avgifter för miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) bestämmelser meddelade
med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s forordningar inom följande områden: naturvård, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, täkter,
vattenverksamhet, hälsoskydd, kemiska produkter och biotekniska organismer,
samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till nämnden utgå bl.a. enligt
26 kap. 22 § miljöbalken for undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2
§ miljöbalken for rättegångskostnader.
Den som är skyldig att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 §
miljöbalken, ska enligt 27 kap. 3 § miljöbalken lämna de uppgifter som behövs
for att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

2§

Av gift enligt denna taxa tas ut for
l. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd
eller dispens.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet
eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn.

3§

A v gift enligt denna taxa tas inte ut för
l. Tillsyn som foranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som sker vid hantering av överklagande.

4§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av
miljö- och hälsoskyddsnämnden.

5§

Miljö- och hälsoskyddsnämnden :far for vatje kalenderår (avgiftsår) besluta att
höja i denna taxa fastställd tirnavgift och antagna fasta avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månademas forändring i arbetskostnadsindex for arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) (totalindex) räknat
fram till den l mars året före avgiftsåret

6§

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får, om ändringar vidtas i miljöbalken, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, miljöprövningsforordningen (2013:251) eller forordning (1998:940) om avgifter for prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, göra motsvarande forändringar i taxebilaga l och 2.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får även göra mindre justeringar i taxan med
anledning av ändringar i tillämpad lagstiftning.

7§

Miljö- och hälsoskyddsnämnden :far ta beslut om att komplettera taxebilaga l
och 2 med ytterligare verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Den årliga avgiften får dock högst motsvara beloppet av 3 timmars tillsynstid.
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Tirnavgift
8§

Tirnavgift om 994 kronor tas ut för minst en timme. Därefter tas avgift ut om
484 kronor för vmje halv timmes påbörjad handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som vmje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, satnråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut. När tirnavgift tas ut debiteras en restid om 30 minuter i de fall resor
förekommer i samband med ärendet.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19:00 och 07:00, lördagm·, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med
l ,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgifter för prövning
9§

A v gifter for prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens tas ut enligt vad
som framgår i taxebilaga l med angivet belopp (fast avgift) eller 994 kronor for
varje timmes påbö1jad handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de
grunder i övrigt som anges i taxan. Avgift för prövning ska betalas för vmje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.

lO§

Föreskrivs det i beslut om tillstånd att en anordning inte får tas i bruk förrän den
har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden for en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas och besiktning måste
ske vid ytterligare tillfälle, tas tirnavgift ut for nämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

11 §

A v gift för prövning ska erläggas av sökanden.

12 §

Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.

13 §

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta nämndens kostnader enligt 19 kap. 4
och 5 § miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av nämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta nämndens kostnader for
kungörelser i ärenden enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998: 1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken.

14 §

Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter med anledning av anmälan
15 §

A v gift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd tas ut enligt vad
som framgår i taxebilaga l med angivet belopp (fast avgift) eller med 994 kronor
for varje timmes påbörjad handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de
grunder i övrigt som anges i taxan. A v gift med anledning av anmälan ska betalas
for varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

16 §

A v gift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser
att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan av milj öfm·lig verksamhet med beteckningen C i milj öprövningsförordning (2013:251) är avgiftsskyldig enligt ovanstående stycke i förekommande fall också skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelse i
ärendet.

17 §

Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i
övrigt kormna att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad
som anges i denna taxa.

3 (3)

Avgift för tillsyn i övrigt
18 §

Av gifter för tillsyn i övrigt tas ut enligt vad som framgår i taxebilagoma l och 2
med angivet belopp (fast årlig avgift) eller 994 kronor för varje timmes påbörjad
handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de gmnder i övrigt som anges i
taxan.

19 §

Omfattar en fabrik, anläggning eller annan inrättning flera miljöfarliga verksamheter enligt taxchilaga 2 ska full avgift betalas för den verksamhet som medför
den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som
anges för de övriga verksamheterna.

20 §

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn av förorenade
områden ska tillsynsavgiften betalas av den som, enligt l Okap. 2 eller 3 § miljöbalken, är ansvarig för efterbehandling.

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 påbötjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan,
tas tirnavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Fast årlig avgift ska baseras på den
verksamhet som bedrevs året innan.

22 §

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i
den fasta årsavgiften. F ör sådana åtgärder tas tirnavgift ut.

23 §

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

Avgiftens erläggande m.m.
24 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till nämnden. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. Betalas inte avgiften
inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § råntelagen (1975:635) erläggas på
obetalt belopp.

Verkställighetsfrågor m.m.
25 §

Av l kap. 2 §och 9 kap. 4 §förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljö balken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift
får verkställas enligt utsökningsbalken.

26 §

Av l 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.

27 §

Enligt 19 kap. l § miUöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift
hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft 2018-01-0 l. För ärenden som rör tillstånd och anmälningar som
påbö1jats före detta datum ska äldre taxa tillämpas.

Taxebilaga 2

Taxa enligt miljöbalken - tillsyn av miljöfarlig verksamhet
Lagrum
i MPF
2 kap 1 §

Kod

Nivå

1.10-i

B

JORDBRUK

Djurhållning
1. Anläggning för djurhållning med 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

Årlig tillsynsavgift (SEK)

7 952 kr

3. mer än 750 platser för suggor.
2 kap 2 §

1.11

B

Anläggning med stadigvarande djurhållning av
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400
djurenheter, dock inte inhägnad.

5 964 kr

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,

2 kap 3 §

1.20

C

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.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer
än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.

1.20.1

mer än 200 och upp till 400 djurenheter

4 970 kr

1.20.2

mer än 100 och upp till 200 djurenheter

3 976 kr

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.
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Taxebilaga 2
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

U

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer
än 10 djurenheter (det högsta antalet djurenheter
under året) men högst 100 djurenheter, dock inte
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.

1.20.3

mer än 50 och upp till 100 djurenheter

1.20.4

mer än 10 och upp till 50 djurenheter

1 988 kr
Timavgift

Denna beskrivning gäller inte renskötsel.

2 kap 4 §

1.30

C

Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande

1.30.1

överstigande 50 hektar

1.30.2

upp till 50 hektar

1 988 kr
Timavgift
Odling

Växthus eller plantskola med en odlingsyta:
1.30.3

U

större än 2000 kvadratmeter

1.30.4

U

upp till 2000 kvadratmeter

1 988 kr
Timavgift

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
3 kap 1 §

5.10

B

3 kap 2 §

5.20

C

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton
foder förbrukas per kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton
foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten
är tillståndspliktig enligt 5.10.

7 952 kr
1 988 kr

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV
TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG,
Berg, naturgrus och andra jordarter
4 kap 1 §

10.10

B

4 kap 2 §

10.11

B

4 kap 3 §

10.20

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.
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.
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,

13 916 kr

21 868 kr

17 892 kr
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10.20.1

U

4 kap 4 §

10.30

C

4 kap 5 §

10.40

C

4 kap 6 §

10.50

C

4 kap 7 §

10.60

C

4 kap 10 §

11.30

C

4 kap 11 §

13.10

A

4 kap 12 §

13.20-i

A

4 kap 13 §

13.30

B

4 kap 14 §

13.40

A

4 kap 15 §

4 kap 17 §

13.50

13.70

B

C

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.
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.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10
000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
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 §.
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.
Anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
Råpetroleum, naturgas och kol
Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
Malm och mineral
Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm,
mineral eller kol, om verksamheten inte är tillståndsAnläggning för rostning eller sintring av metallhaltig
malm, inbegripet sulfidmalm.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig
malm för provändamål.
Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av
malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.
Provbrytning inklusive annan bearbetning eller
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och
sintring.
Annan utvinningsindustri
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller
9 §.

1 988 kr

4 970 kr
4 970 kr

Timavgift

3 976 kr

2 982 kr
27 832 kr
17 892 kr
13 916 kr
27 832 kr

14 910 kr

2 982 kr
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LIVSMEDEL OCH FODER

5 kap 1 §

5 kap 2 §

5 kap 3 §

5 kap 4 §

15.10-i

B
B

Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500
ton men högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår

15.30

C

15.30.1

U

15.40-i

B

Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton
men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår
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
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.
charkuteri eller styckning
slaktbiprodukter eller animaliskt avfall
anläggning för beredning, konserviering av fisk och
skaldjur eller förtillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast
avser mjölkprodukter eller endast innebär paketering.

15.20

15.40-i1
15.40-i2
15.40-i3

B

5 kap 5 §

15.45

B

5 kap 6 §

15.50

C

5 kap 7 §

Slakterier
Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av
mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton
slaktvikt per kalenderår

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

34 790 kr
19 880 kr
7 952 kr
1 988 kr

19 880 kr
79 520 kr
69 580 kr

77 532 kr

15.50.1
15.50.2

mer än 500 och upp till 2 000 ton chark eller styck
mer än 50 och upp till 500 ton chark eller styck

19 880 kr
9 940 kr

Timavgift

15.50.6

U

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska råvaror
med en produktion av högst 50 ton per kalenderår.

15.80

C

15.80.1
15.80.2

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast
avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär
paketering.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.
Rökeri
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.

9 940 kr
5 964 kr
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5 kap 8 §

15.80.3

U

15.90-i

B

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
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av

Timavgift

54 670 kr

1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller

5 kap 9 §

15.95

B

2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst
90 dygn i rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast
innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men
högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller

16 898 kr

2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit,
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst
eller kafferostning eller endast innebär paketering.
5 kap 10 §

15.101

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

8 946 kr

2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit,
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst
eller kafferostning eller endast innebär paketering.
5 kap 11 §

15.125

C

15.125.1
15.125.2
15.125.3

U

15.125.4

U

Kvarnprodukter
Framställning av livsmedel med tillverkning av
kvarnprodukter samt beredning och behandling av
kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000
ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär
paketering.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår.
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.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av
spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000
ton.

8 946 kr
4 970 kr
Timavgift

Timavgift
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5 kap 12 §

15.131-i

B

Livsmedel av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska och
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av en slutprodukt vars
innehåll av animaliskt ursprung uppgår till
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

17 892 kr

a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,

5 kap 13 §

15.141

B

b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250
multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det
tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet
för det animaliska materialets viktprocent av
slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär
endast paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska och
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller

14 910 kr

2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
5 kap 14 §

15.151

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

7 952 kr

2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
5 kap 15 §

5 kap 16 §

15.170-i

15.180

15.180.1
15.180.2
15.180.3

B

C

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

39 760 kr

8 946 kr
7 952 kr
4 970 kr
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5 kap 17 §

15.185-i

B

Oljor och fetter
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen
baseras på animaliska råvaror, eller

16 898 kr

2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen
baseras på enbart vegetabiliska råvaror.

5 kap 18 §

15.190

B

5 kap 19 §

15.200

C

5 kap 20 §

15.210

B

5 kap 21 §

15.220

C

15.220.1

U

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår, om produktionen baseras på animaliska
råvaror, eller
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår, om produktionen baseras på vegetabiliska
råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten endast
avser mjölkprodukter.
Glass
Anläggning för tillverkning av glass med en produktion
av
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår om produktionen baseras på animaliska
råvaror, eller
2. mer än 15 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår om produktionen baseras på endast
vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass med en produktion
av mer än 10 ton men högst 15 000 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
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.

10 934 kr

10 934 kr

34 790 kr

5 964 kr

Timavgift
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5 kap 22 §

15.230

B

5 kap 23 §

15.240

C

5 kap 24 §

15.250

B

5 kap 25 §

15.260

C

15.260.1

U

Råsprit och alkoholhaltiga drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation
med en produktion av mer än 5 000 ton men högst
75 000 ton ren etanol per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
Anläggning för framställning av råsprit eller
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation
motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton
men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
Malt, maltdrycker och läskedrycker
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av
mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av
mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av
högst 1 000 ton per kalenderår.

74 550 kr

9 940 kr

34 790 kr

19 880 kr

3 976 kr

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

5 kap 26 §

15.270

B

5 kap 27 §

15.280

C

5 kap 28 §

15.310

C

Jäst
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 §.
Kafferostning
Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst
75 000 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
Paketering av livsmedel
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av
animaliska eller vegetabiliska produkter

74 550 kr

10 934 kr

5 964 kr

som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig
verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
Foder av animaliska råvaror
5 kap 29 §

15.330-i

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.

34 790 kr

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast
avser mjölk eller endast innebär paketering.
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5 kap 30 §

15.340

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

11 928 kr

2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
5 kap 31 §

15.350-i

B

5 kap 32 §

15.360

C

5 kap 33 §

15.370-i

B

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

9 940 kr

5 964 kr

10 934 kr

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

B

17.10-i1
17.10-i2
6 kap 2 §

17.20

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.
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

49 700 kr
21 868 kr
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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.

17.20.1
17.20.2

17.20.3

6 kap 3 §

17.30

C

7 kap 1 §

18.10-i

B

7 kap 2 §

18.20

B

7 kap 3 §

18.30

C

8 kap 1 §

20.05-i

B

49 700 kr

- 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.

24 850 kr

- 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.

10 934 kr

Anläggning för förbehandling, färgning eller annan
beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton
textilmaterial per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller
skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn
per kalenderår.
Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst
3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår eller för
annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning av mer
än 2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
TRÄVAROR
Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter
med kemikalier med en produktion av

9 940 kr

49 700 kr
49 700 kr

9 940 kr

19 880 kr

mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter
per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä
eller träprodukter per kalenderår.

8 kap 2 §

20.10

C

20.10.1
20.10.2
20.10.3

8 kap 3 §

20.20

B

Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast
avser behandling mot blånadssvamp.
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter
med kemikalier med en produktion av högst 75
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn
eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller
träprodukter per kalenderår.
mer än 10 000 och upp till 18 750 kubikmeter per
kalenderår
från 500 upp till 10 000 per kalenderår
upp till 500 kubikmeter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast
avser behandling mot blånadssvamp.
Sågning, hyvling och svarvning av trä
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning
för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per
kalenderår.

19 880 kr
15 904 kr
11 928 kr
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20.20-1
20.20-2
8 kap 4 §

20.30

C

20.30.1
20.30.2
20.30.3

8 kap 5 §

20.40

U

C

Mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000
kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 3 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000
kubikmeter per kalenderår.
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.
Träbaserade bränslen och bränslen av
jordbruksprodukter
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

39 760 kr
26 838 kr

19 880 kr
11 928 kr
5 964 kr

7 952 kr

3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller

8 kap 6 §

20.50-i

B

8 kap 7 §

20.60

C

8 kap 8 §

20.70

B

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
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.
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.
Lagring av timmer
Anläggning för lagring av

49 700 kr

15 904 kr

9 940 kr

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 §.
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8 kap 9§

20.80

C

20.80.1
20.80.2
20.80.3
8 kap 10 §

20.90

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 2 000 kubikmeter på land utan
vattenbegjutning.
Mer än 500 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter
på land med vattenbegjutning
Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i
vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller
nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex
veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och
omfattar

3 976 kr
6 958 kr
6 958 kr
Timavgift

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller

8 kap 11 §

20.91

C

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) i vatten.
Behandling av blånadssvamp
Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot
blånadssvamp.

5 964 kr

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

9 kap 2§

9 kap 3 §

10 kap 1 §

10 kap 2 §
10 kap 3 §

21.10-i

21.30-i

21.40

22.10

22.20
22.30

A
A
B

C

C
B

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

59 640 kr
54 670 kr
24 850 kr

19 880 kr

9 940 kr
24 850 kr
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10 kap 4 §

22.40

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 §.

22.40.1
22.40.2

22.40.3

22.40.4

U

- 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.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där
mer än 15 000 kvadratmeter men högst

5 964 kr
15 904 kr
9 940 kr
3 976 kr

50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
22.40.5

U

22.40.6

U

11 kap 1 §

23.05

A

11 kap 2 §
11 kap 3 §
11 kap 4 §
11 kap 5 §

23.10-i
23.11-i
23.12-i
23.13

A
A
A
A

11 kap 6 §

23.20

B

24.01-i

A

12 kap 2 §

24.02-i

B

12 kap 3 §

24.03-i

A

12 kap 4 §

24.04-i

B

12 kap 1 §

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.
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.
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER, Kärnbränsle och
Kompositprodukter
Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gaseller vätskeform.
Anläggning för tillverkning av koks.
Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol.
Anläggning för framställning av kol (hårt kol).
Anläggning för tillverkning av grafit som inte är
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §.
Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.
KEMISKA PRODUKTER
Organiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla
kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten
per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton
syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton
syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår

1 988 kr

4 970 kr

24 850 kr
18 886 kr
24 850 kr
27 832 kr
27 832 kr
18 886 kr

25 844 kr
20 874 kr
25 844 kr

20 874 kr
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12 kap 5 §

24.05-i

A

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton
svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår

25 844 kr

12 kap 6 §

24.06-i

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton
svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår

20 874 kr

12 kap 7 §

24.07-i

A

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton
kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår

25 844 kr

12 kap 8 §

24.08-i

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton
kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår

20 874 kr

12 kap 9 §

24.09-i

A

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton
fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår

25 844 kr

12 kap 10 §

24.10-i

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton
fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår

20 874 kr

12 kap 11 §

24.11-i

A

25 844 kr

12 kap 12 §

24.12-i

B

12 kap 13 §

24.13-i

A

12 kap 14 §

24.14-i

B

12 kap 15 §

24.15-i

A

12 kap 16 §

24.16-i

B

12 kap 17 §

24.17-i

A

12 kap 18 §

24.18-i

B

12 kap 19 §

24.19-i

A

12 kap 20 §

24.20-i

B

12 kap 21 §

24.21-i

A

12 kap 22 §

24.22-i

B

12 kap 23 §

24.23-i

A

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade
kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade
kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton
metallorganiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska
föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi
per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi
per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen
eller pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller
pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva
ämnen eller tensider per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen
eller tensider per kalenderår
Oorganiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per
kalenderår

20 874 kr
25 844 kr
20 874 kr
25 844 kr
20 874 kr
25 844 kr
20 874 kr
25 844 kr
20 874 kr
25 844 kr
20 874 kr

29 820 kr
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12 kap 24 §

24.24-i

B

12 kap 25 §

24.25-i

A

12 kap 26 §

24.26-i

B

12 kap 27 §

24.27-i

A

12 kap 28 §

24.28-i

B

12 kap 29 §

24.29-i

A

12 kap 30 §

24.30-i

B

12 kap 31 §

24.31-i

A

12 kap 32 §

24.32-i

B

12 kap 33 §

24.33-i

A

12 kap 34 §

24.34-i

B

12 kap 35 §

24.35-i

A

12 kap 36 §

24.36-i

B

12 kap 37 §

24.37

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per
kalenderår
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
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
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
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton
enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor,
kväve eller kalium
Växtskyddsmedel och biocider
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 1 000 ton
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
Anläggning för tillverkning i industriell skala av
biotekniska organismer för bekämpningsändamål

20 874 kr
25 844 kr
20 874 kr
25 844 kr
20 874 kr
25 844 kr
20 874 kr
25 844 kr

20 874 kr

29 820 kr

20 874 kr

29 820 kr
20 874 kr
25 844 kr
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12 kap 38 §

24.38-i

A

12 kap 39 §

24.39-i

B

12 kap 40 §

24.40

C

Läkemedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel,
även mellanprodukter, per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i
industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även
mellanprodukter, per kalenderår

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer
tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).

25 844 kr
20 874 kr

10 934 kr

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.
12 kap 41 §

24.41

C

12 kap 42 §

24.42-i

A

12 kap 43 §

24.43-i

B

12 kap 44 §

24.44

C

12 kap 45 §

24.45

B

Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-40
eller 42-47 §§.
Sprängämnen
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton
sprängämnen per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton
sprängämnen per kalenderår
Annan kemisk tillverkning
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska
reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller
oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur
biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår,
om det i verksamheten inte används eller tillverkas
någon kemisk produkt som

7 952 kr

25 844 kr
20 874 kr

7 952 kr

15 904 kr

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk”
eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande
av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, ”frätande på huden
kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori
1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”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”,
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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.
12 kap 46 §

24.46

C

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka

6 958 kr

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-, kosmetikeller 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 §.

12 kap 47 §

24.47

C

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer,
i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke
industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1.
2.
3.
4.

7 952 kr

sprängämnen,
pyrotekniska artiklar,
ammunition,
mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,

5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller

13 kap 1 §

25.10

B

6. andra kemiska produkter.
GUMMI OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på mer än
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

13 kap 2 §

25.10.1

B

25.10.2

B

25.11

C

25.11.1
25.11.2
25.11.3
25.11.4

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.
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.

59 640 kr
39 760 kr

29 820 kr
19 880 kr
11 928 kr
7 952 kr
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13 kap 3 §

25.20

B

13 kap 4 §

25.30

C

13 kap 5 §

25.40

B

13 kap 6 §

25.50

C

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 200 ton
plastråvara per kalenderår,
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.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara
per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
Anläggning för flamlaminering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för

19 880 kr

7 952 kr

19 880 kr

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.

25.50.1
25.50.2
25.50.3
25.50.4
25.50.5

- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per

7 952 kr
5 964 kr
3 976 kr
34 790 kr
15 904 kr

kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
25.50.6

25.50.7

25.50.8

14 kap 1 §

26.05-i

B

14 kap 2 §

26.10-i

B

14 kap 3 §

26.20

B

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

7 952 kr

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

5 964 kr

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

3 976 kr

MINERALISKA PRODUKTER
Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber
med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än
5 000 ton per kalenderår.
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.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning
eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär
att

13 916 kr
13 916 kr

19 880 kr

1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
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14 kap 4 §

26.30

C

2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om
verksamheten innebär att

11 928 kr

1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller

14 kap 5 §

26.40

C

14 kap 6 §

26.50-i

B

14 kap 7 §

26.51

B

14 kap 8 §

26.60

C

14 kap 9 §

26.70-i

A

2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §.
Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
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.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50
ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr
med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton
keramiska produkter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att

14 910 kr
34 790 kr

34 790 kr

34 790 kr

129 220 kr

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.
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14 kap 10 §

26.80

B

14 kap 11 §

26.90-i

B

14 kap 12 §

26.100

C

26.100.1

U

14 kap 13 §

26.110

C

14 kap 14 §

26.110.1
26.110.2
26.120

C

14 kap 15 §

26.130-i

B

14 kap 16 §

26.140

B

14 kap 17 §

14 kap 18 §

14 kap 19 §

14 kap 20 §

15 kap 1 §

26.150

26.160
26.160.1

26.170-i

26.180

27.10-i

C

C
U

B
C

A

Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 9 §.

129 220 kr

Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk
per dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.

29 820 kr

Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita
eller kalkprodukter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.
mer än 2 000 ton
mer än 500 och upp till 2 000 ton
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av
gips per kalenderår.
Andra mineraliska produkter
Anläggning för tillverkning av asbest eller av
asbestbaserade produkter.

19 880 kr

Anläggning för behandling eller omvandling av asbest.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.
Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar
under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom
bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt
bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter
per år eller den totalt hanterade mängden är större än
800 ton per år (stenhuggeri utanför stenbrott).
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per
dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per
kalenderår.
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
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.

5 964 kr

7 952 kr
4 970 kr
26 838 kr
54 670 kr
54 670 kr

9 940 kr

9 940 kr

9 940 kr

9 940 kr
6 958 kr

49 700 kr
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15 kap 2 §

27.20

A

27.20.1

15 kap 3 §

27.20.2
27.25-i

A

15 kap 4 §

27.26-i

A

15 kap 5 §

27.27-i

A

15 kap 6 §

27.31

A

15 kap 7 §

15 kap 8 §

15 kap 9 §

27.32

27.40-i

27.50

B

B

B

15 kap 10 §

27.60

C

15 kap 11 §

27.70-i

A

Anläggning för att
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär
produktion), eller
2. behandla järnbaserade metaller genom
varmvalsning.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §.
- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per
kalenderår.
- Högst 50 000 ton per kalenderår.
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.
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.
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.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller
genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per
kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller
genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål per
kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion
är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per
kalenderår.
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 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink
eller magnesium, om produktionen är mer än 10 ton
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §.
Anläggning för att 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.

29 820 kr
15 904 kr
25 844 kr
19 880 kr

15 904 kr

39 760 kr

29 820 kr

24 850 kr

24 850 kr

5 964 kr

69 580 kr

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
15 kap 12 §

15 kap 13 §

27.80-i

27.100-i

B

A

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.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera ickejärnmetaller, 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.

24 850 kr

129 220 kr
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15 kap 14 §

15 kap 15 §

15 kap 16 §

15 kap 17 §

27.101-i

27.110

27.120

27.130

B

B

B

B

I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett om metallerna är
återvinningsprodukter eller inte, om produktion är mer
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per
kalenderår.
Anläggning för att smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett om metallerna är
återvinningsprodukter eller inte.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser
gjuterier.
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.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål,
zink, aluminium och magnesium, om produktionen är
mer än 50 ton per kalenderår.

69 580 kr

24 850 kr

24 850 kr

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 13 eller 14 §.

27.130.1
27.130.2
27.130.3
27.130.4
27.130.5
27.130.6
15 kap 18 §

27.140

C

- 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.

89 460 kr

- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

14 910 kr

- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål,
zink, aluminium och magnesium, om produktionen är
mer än 1 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.

9 940 kr
7 952 kr

49 700 kr
34 790 kr
24 850 kr

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING

16 kap 1 §

28.10-i

B

28.10-i1
28.10-i2

28.10-i3

28.10-i4
16 kap 2 §

28.20

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.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling
av metall eller plast, om

44 730 kr
29 820 kr
19 880 kr
9 940 kr

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.
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Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta
28.20.1
28.20.2

28.20.3

28.20.4

16 kap 3 §

28.25

C

16 kap 4 §

28.30

B

28.30.1
28.30.2
28.30.3
28.30.4
16 kap 5 §

28.40

C

16 kap 6 §

28.50

B

28.50.1
28.50.2

28.50.3

28.50.4
28.50.5

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter
men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling
av metall eller plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta
eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller
2 §.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål,
om verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som
sker med vakuummetod.
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för annan beläggning med metall än
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall
som sker med vakuummetod eller om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4 §.
Anläggning för termisk ytbehandling i form av
varmdoppning eller termisk sprutning med en
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10
000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- 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.

39 760 kr
24 850 kr
14 910 kr
9 940 kr
7 952 kr

39 760 kr
24 850 kr
14 910 kr
9 940 kr
7 952 kr

24 850 kr
14 910 kr
9 940 kr
4 970 kr
29 820 kr
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28.50.6

28.50.7

28.50.8
28.71

C

16 kap 8 §

28.80

B

16 kap 9 §

28.90

C

16 kap 10 §

28.95

C

16 kap 7 §

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

19 880 kr

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

14 910 kr

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton
per kalenderår med uppsamling och filter.
Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig
enligt 10 §.

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

9 940 kr
Timavgift
24 850 kr

14 910 kr

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.

28.95.1
28.95.2

9 940 kr
4 970 kr

ELEKTRISKA ARTIKLAR

17 kap 1 §

17 kap 2 §

31.10

31.20

A
B

17 kap 3 §

31.30

C

17 kap 4 §

31.40-i

A

17 kap 5 §

31.50

A

17 kap 6 §

31.60

C

Anläggning för att tillverka batterier eller
ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller
kvicksilver.
Anläggning för att tillverka batterier eller
ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller
kvicksilver.
Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som
innehåller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom
bränning eller grafitisering.
Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4 §.
Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk
kabel.

124 250 kr
54 670 kr
5 964 kr
144 130 kr
139 160 kr
14 910 kr

METALLBEARBETNING
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18 kap 1 §

34.10

C

18 kap 2 §

34.20

C

18 kap 3 §

34.30

B

18 kap 4 §

34.40

C

18 kap 5 §

34.50

C

18 kap 6 §

34.60

A

18 kap 7 §

34.70

B

18 kap 8 §

34.80

34.80.1

34.80.2

34.80.3

C

Motorer, turbiner och reaktorer
Anläggning för tillverkning av fler än 100
fordonsmotorer per kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Motorfordon
Anläggning för tillverkning och sammansättning per
kalenderår av
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per
kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 3 §.
Järnvägsutrustning och flygplan
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning
Anläggning där det förekommer maskinell
metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta
för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.
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.
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.

14 910 kr
7 952 kr

129 220 kr

74 550 kr

89 460 kr

129 220 kr

49 700 kr

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större
än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter.

24 850 kr

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större
än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större
än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
Skeppsvarv

11 928 kr
7 952 kr
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18 kap 10 §

35.20

C

19 kap 1 §

19 kap 2 §

39.10-i

B

Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Med förbrukning avses i detta kapitel
lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som
i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för
återanvändning där även återanvändning av
lösningsmedel som bränsle ingår men inte
lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta,
vattenskyddsimpregnera, limma, måla,

7 952 kr

54 670 kr

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

B

19 kap 4 §

39.30

C

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.

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller
någon kemisk produkt, som

44 730 kr

9 940 kr

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”,

19 kap 5 §

39.35

C

2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår med mer än 500 kilogram i
lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller
dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.

4 970 kr
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19 kap 6 §

39.50

C

20 kap 1 §

39.60

B

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska
lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.50.1,
39.50.2 och 39.50.3.
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER

Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen
har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per
kalenderår
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen
omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller
mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna

9 940 kr

24 850 kr

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”,
”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk”
eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den
16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka
exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori
1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori
2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”,
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen
lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.

20 kap 2 §

39.70

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

24 850 kr

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
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39.70.1

Hantering av mer än 100 ton petroleumprodukter eller
kemiska produkter per kalenderår, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap.
1 eller 2 §§:
mer än 50 000 ton

24 850 kr

39.70.2

mer än 5 000 ton upp till 50 000 ton

11 928 kr

39.70.3

mer än 1 000 ton upp till 5 000 ton

5 964 kr

39.70.4

mer än 100 ton upp till 1 000 ton
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

3 976 kr

U

20 kap 3 §

20 kap 4 §

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.

39.80

39.90

B

C

21 kap 1 §

21 kap 2 §

40.01

B

21 kap 3 §

40.02

C

Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv
eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL,
VÄRME OCH KYLA
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och
avfallsförordningen (2011:927).
Anaerob biologisk behandling
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling
av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material
producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall
och även om det material som inte är stallgödsel
består av högst 500 ton icke-farligt avfall per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling
av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material
producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall
och även om det material som inte är stallgödsel
består av högst 500 ton icke-farligt avfall per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 §.

14 910 kr

5 964 kr

10 934 kr

6 958 kr

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
21 kap 4 §

40.05-i

B

21 kap 5 §

40.15

B

21 kap 6 §

40.20

C

Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra
bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att
överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.
Anläggning för att uppgradera eller för att på annat
sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka
mer än 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt
bränsle per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §.
Anläggning för att uppgradera eller för att på annat
sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka
högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt
bränsle per kalenderår.
Förbränning

14 910 kr

10 934 kr

15 904 kr
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21 kap 8 §

40.40-i

A

21 kap 9 §

40.50-i

B

21 kap 10 §

21 kap 11 §

40.51

40.60

B

C

40.60.1

40.60.2

40.60.3

21 kap 12 §

40.70

C

21 kap 13 §

40.90

B

Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av minst 50 megawatt men högst 300
megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än
50 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om
annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om
inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller
biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en stationär
förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat
vid elavbrott.
Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt,
om inget annat bränsle används än eldningsolja eller
bränslegas.
Total installerad tillförd effekt av mer än 2 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 2 megawatt, om inget annat bränsle än
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd
effekt av högst 20 megawatt.
Vindkraft
Verksamhet med

99 400 kr
29 820 kr

24 850 kr

7 952 kr
5 964 kr

3 976 kr

11 928 kr
9 940 kr

1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 150 meter,

21 kap 14 §

40.95

B

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 150 meter och står tillsammans med en sådan
gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 150 meter och står tillsammans med ett annat
sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter
att verksamheten med det andra vindkraftverket
påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 120 meter och står tillsammans med en sådan
gruppstation som avses i 1, eller

9 940 kr
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21 kap 15 §

21 kap 16 §

21 kap 17 §

40.100

C

40.100.1

U

40.110

C

40.120

C

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

3 976 kr

Timavgift

5 964 kr

5 964 kr
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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.
- 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

50.10.1

50.10.2

11 928 kr

7 952 kr

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

50.10.3

U

50.10.4

U

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår..
Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 500 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per
kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per
kalenderår, eller
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 500 personbilar per kalenderår,

3 976 kr

1 988 kr

2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
23 kap 2 §

50.20

C

50.20.1

U

50.20.2
50.20.3
50.20.4

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
500 men högst 1 000 kubikmeter flytande
motorbränsle.
Fordonsverkstäder överstigande 200 kvadratmeter.
Med verkstadsyta avses den yta där fordon underhålls,
lackeras eller reparareras, samt ytor för kemikalie- och
avfallsförvaring. Däremot avses inte ytor för förvaring
av övriga reservdelar samt pann- eller kompressorrum:
Fordonsverkstad mer än 1500 kvadratmeter.
Fordonsverkstad mer än 500 men högst 1 500
kvadratmeter.
Fordonsverkstad mer än 200 men högst 500
kvadratmeter.

3 976 kr

1 988 kr

5 964 kr
3 976 kr
1 988 kr
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24 kap 1 §

63.10

B

24 kap 2 §

63.20

C

63.30

A

24 kap 3§

63.30.1
63.30.2
24 kap 4 §

24 kap 5 §

25 kap 1 §

63.40

63.50

B

C

63.50.1

U

63.50.2

U

73.10

C

HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Hamnar
Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en
bruttodräktighet på mer än 1 350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per
kalenderår.
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Flygplatser
Civil flygplats med en instrumentbana som är längre
än 1 200 meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är
tillståndspliktig enligt 4 §.
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000
landningar per kalenderår.
- Högst 5 000 landningar per kalenderår.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre
än 1 200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500
flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
Annan trafikinfrastruktur
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med
en sammanlagd trafikmängd av mer än 100 miljoner
fordonskilometer per kalenderår.
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller
nationell person och/eller godstrafik med en
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
LABORATORIER
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i
denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap.
miljöbalken, eller

39 760 kr

13 916 kr

59 640 kr
29 820 kr
44 730 kr

4 970 kr

74 550 kr
44 730 kr

14 910 kr

3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
26 kap 1 §

74.10

B

TANKRENGÖRING
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,

14 910 kr

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
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b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den
16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut
toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka
exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori
1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori
2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”,
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”.

26 kap 2 §

74.20

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

11 928 kr

27 kap 1 §

85.10

C

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

15 904 kr

27 kap 2 §

85.20

C

28 kap 1 §

90.10

B

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om
etylenoxid används som steriliseringsmedel.
RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar
emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000
personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

28 kap 2 §

90.11

B

28 kap 3 §

90.15-i

B

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten
från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1
kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).

9 940 kr

79 520 kr

39 760 kr

15 904 kr

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
28 kap 4 §

90.16

90.16.1

90.16.2

90.16.3

C

U

U

U

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200
men högst 2 000 personekvivalenter.

14 910 kr

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

9 940 kr

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

Timavgift

Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm

Timavgift
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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 (2011:927).

29 kap 3 §

Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i
3 a § förordningen (2001:512) om deponering av
avfall.
Med förbränningsanläggning och
samförbränningsanläggning avses i detta kapitel
detsamma som i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall.
Förbränning

29 kap 4 §

29 kap 5 §

90.180-i

A

90.180-i1
90.180-i2
90.180-i3
29 kap 6 §

90.181-i

A

90.181-i1
90.181-i2
90.181-i3

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

198 800 kr
79 520 kr
59 640 kr

198 800 kr
79 520 kr
59 640 kr

29 kap 7 §

90.190

B

Samförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10
ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår.

31 808 kr

29 kap 8 §

90.191

B

Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10
ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.

31 808 kr

29 kap 9 §

90.200-i

A

29 kap 10 §

90.201-i

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.
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.

119 280 kr

119 280 kr
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29 kap 11 §

90.210-i

B

29 kap 12 §

90.211-i

B

29 kap 13 §

90.212-i

B

29 kap 14 §

90.213-i

B

29 kap 15 §

90.220

B

90.220.2
90.220.3
90.221

90.221-1

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

90.220.1

29 kap 16 §

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.

B

79 520 kr

79 520 kr

22 862 kr

22 862 kr

22 862 kr
12 922 kr
6 958 kr

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

22 862 kr

10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
90.221-2

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

90.221-3

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

12 922 kr
6 958 kr
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29 kap 17 §

90.230

C

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning
där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.

3 976 kr

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.

90.230.1

U

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning
där icke-farligt avfall förbränns om den tillförda
mängden är högst 50 ton per kalenderår.

1 988 kr

Punkten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall
som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 18 §

90.271

B

90.271.1
90.271.2
29 kap 19 §

29 kap 20 §

29 kap 21 §

90.281

90.290-i

90.300-i

C

A
B

90.300-i1
90.300-i2
90.300-i3
29 kap 22 §

90.310

90.310.1
90.310.2
90.310.3

B

Deponering
Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är
ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i
större mängd än 2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i
större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton.
Deponering av icke-farliga muddermassor på land
längs små sund, kanaler eller vattenvägar som
massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.
Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om
den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per
kalenderår.

15 904 kr
7 952 kr

2 982 kr

119 280 kr

Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men
högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000
ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillståndspliktig enligt 20 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
Deponering av icke-farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20
eller 21 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår.

55 664 kr
31 808 kr
19 880 kr

55 664 kr
31 808 kr
19 880 kr
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29 kap 23 §

90.320-i

A

90.320-i1
90.320-i2
90.320-i3
29 kap 24 §

90.330-i

B

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
Deponering av farligt avfall, om

119 280 kr
79 520 kr
49 700 kr
31 808 kr

1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller

29 kap 25 §

90.340

B

90.340.1
90.340.2
29 kap 26 §

90.341

C

90.341.1

U

90.341.2

U

29 kap 27 §

90.381

B

29 kap 28 §

90.383

B

29 kap 29 §

90.391

C

2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25
000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillståndspliktig enligt 23 §.
Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är
tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton
men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per
kalenderår.
Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt
32 § förordningen (2001:512) om deponering av
avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver
vidtas enligt 33 § samma förordning.
Anläggning för deponering av avfall som avslutats före
2001-07-16 där kontrollprogram är fastställt.
Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt
enligt 26 §.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som
uppkommit i egen verksamhet
1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i
egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 500
ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i
egen verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500
ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är
anmälningspliktig enligt 38 §.
Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
anmälningspliktig enligt 67 §.
Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen
verksamhet, om

31 808 kr
25 844 kr

1 988 kr

2 982 kr
Timavgift

19 880 kr

8 946 kr

5 964 kr

1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och

29 kap 30 §

90.161

B

2. behandlingen leder till materialåtervinning
Biologisk behandling
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk
behandling om avfallet inte är park- och
trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men
högst 18 750 ton per kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden avfall
är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per
kalenderår

59 640 kr
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29 kap 31 §

90.171

C

90.171.1

90.171.2

90.171.3

90.17001

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2
eller 3 §
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk
behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den
tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton
per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda
mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller
3§
- 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.

U

Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk
behandling, om

7 952 kr
3 976 kr
994 kr
Timavgift

1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den
tillförda mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller

29 kap 32 §

90.241-i

B

90.241-i1
90.241-i2
29 kap 33 §

29 kap 34 §

90.251

90.131

90.131.1
90.131.2

90.131.3

90.131.4

90.131.5

C

B

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda
mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Animaliskt avfall
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.
Yrkesmässigt behandla 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
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.

24 850 kr
994 kr

11 928 kr

15 904 kr
12 922 kr
8 946 kr

- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda
massor på en och samma sammanhängande plats.

7 952 kr

- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och
samma sammanhängande plats.

6 958 kr

38

Taxebilaga 2
29 kap 35 §

29 kap 36 §

29 kap 37 §

90.141

90.361

90.370

C

B

C

29 kap 38 §

90.382

C

29 kap 39 §

90.375

C

29 kap 40 §

90.100

B

Återvinning av icke-farligt avfall för
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken är ringa.
Uppgrävda massor
Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda
massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.
Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda
förorenade massor från den plats där behandlingen
sker, om behandlingen pågår under högst en
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt
21, 22, 23, 24 eller 25 §.
Konvertering av smittförande avfall
Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus
Avvattning
Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall
som behandlas är högst 2 000 ton
Mekanisk bearbetning och sortering
Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per
kalenderår genom mekanisk bearbetning.
Tillståndsplikten gäller inte

2 982 kr

39 760 kr

15 904 kr

Timavgift
15 904 kr

1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnadseller anläggningsändamål, eller
90.100.1
90.100.2
29 kap 41 §

90.110

C

90.110.1

2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom
mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall
är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnadseller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är större än

79 520 kr
39 760 kr

14 910 kr

5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
90.110.2
90.110.3
29 kap 42 §

90.70

B

90.70.1
90.70.2
29 kap 43 §

90.80

C

- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton
avfall per kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller
anläggningsandamål
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är
mer än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än
75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är

11 928 kr
6 958 kr

29 820 kr
19 880 kr
8 946 kr
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29 kap 44 §

90.80.1

U

90.90

C

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.
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är
högst 1 000 ton per kalenderår.
Elavfall
Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt
behandla avfall som utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter innan ytterligare behandling.

994 kr
8 946 kr

Anmälningsplikten gäller inte behandling av
komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.
Uttjänta fordon
29 kap 45 §

90.119

B

90.119.1
90.119.2
29 kap 46 §

90.120

C

29 kap 47 §

90.29

C

29 kap 48 §

90.30

B

90.30.1

90.30.2

90.30.3

29 kap 49 §

90.40

C

Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt
återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte
omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är
anmälningspliktig enligt 46 § 2.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton
per kalenderår.
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt
återvinna
1. uttjänta bilar som omfattas av
bilskrotningsförordningen (2007:186), eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte
överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av
en bilskrotare som är auktoriserad enligt
bilskrotningsförordningen.
Förberedelse för återanvändning
Förbereda avfall för återanvändning
Lagring som en del av att samla in avfall

19 880 kr
15 904 kr
7 952 kr

Timavgift

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.
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in
det, om mängden avfall vid något tillfälle är

14 910 kr

10 934 kr

8 946 kr

7 952 kr
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90.40.1

29 kap 50 §

U

90.40.2

U

90.50

B

90.50.1
90.50.2

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

1 988 kr
1 988 kr

14 910 kr
11 928 kr

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

90.50.3

10 934 kr

6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår
till
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller

90.50.4

7 952 kr

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

90.50.5

5 964 kr

6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
29 kap 51 §

90.60

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,

3 976 kr

5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.
90.60.1

U

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det,
om mängden avfall vid något tillfälle är

994 kr
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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,

29 kap 52 §
29 kap 53 §

90.454-i
90.455

A
A

29 kap 54 §
29 kap 55 §

90.457
90.458

A
B

29 kap 56 §

90.408-i

B

29 kap 57 §

90.451

A

90.451.1

U

5. högst 200 kilogram i andra fall.
Långtidslagring, djupt bergförvar och
underjordsförvar
Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.
Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1
viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är
tillståndspliktig enligt 52 §.
Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.
Underjordsförvara icke-farligt avfall
Lagring i avvaktan på återvinning eller
bortskaffande
Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan
behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller
67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än
50 ton.
Fartygsåtervinning
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
Anläggning eller verksamhet för att återvinna avfall
genom skrotning av uttjänta fartyg som inte omfattas
av 29 kap. 57§. Tillståndsplikten gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt någon annan punkt i 29 kap. Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251)

25 844 kr
25 844 kr
16 898 kr
19 880 kr

11 928 kr

29 820 kr

1 988 kr
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Radioaktivt avfall
29 kap 58 §

29 kap 59 §

29 kap 60 §

29 kap 61 §

29 kap 62 §

29 kap 63 §

90.460

90.470

90.480

90.485

90.500-i

90.510

A

Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara
radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall.

23 856 kr

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 §.

23 856 kr

A
B
B

B

29 kap 64 §

90.520

C

29 kap 65 §

90.406-i

B

Lagring och avskiljning av koldioxid
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om
mängden koldioxid som är planerad att lagras är mer
än 100 000 ton
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om
mängden koldioxid som är planerad att lagras är högst
100 000 ton
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring
av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som
beskrivs i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen
(2013:250)
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring
av koldioxid från anläggningar som inte är
tillståndspliktiga enligt 62 §
Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för
geologisk lagring av koldioxid
Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
Återvinna eller både återvinna och bortskaffa ickefarligt 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,

31 808 kr
26 838 kr

26 838 kr

26 838 kr
Timavgift

Timavgift

2. behandling innan förbränning eller samförbränning

29 kap 66 §

90.405-i

B

3. behandling i anläggning för fragmentering av
metallavfall, eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den
tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn
eller mer än 25 000 ton per kalenderår.
Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500
ton per kalenderår och verksamheten avser

Timavgift

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,
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5. regenerering av syror eller baser,
6. återvinning av komponenter som används till att
minska föroreningar,
7. återvinning av katalysatorer
8. omraffinering eller annan behandling för
återanvändning av olja,
9. invallning,
10. sammansmältning eller blandning innan
behandling i en samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet
behandlas enligt någon av de andra punkterna i denna
paragraf, eller
11. omförpackning innan behandling i en
samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning
eller innan behandling av avfall enligt någon av de
andra punkterna i denna paragraf.
90.435-i1
90.435-i2
90.435-i3
29 kap 68 §

29 kap 69 §

90.410

90.420

A

B

90.420.1
90.420.2
90.420.3
90.420.4
90.420.5
29 kap 70 §

90.430

C

- 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.
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.
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.
Yrkesmässigt behandla 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.

Timavgift
Timavgift
Timavgift
89 460 kr

39 760 kr
29 820 kr
19 880 kr
14 910 kr
9 940 kr
3 976 kr
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Taxebilaga 2
29 kap 71 §

90.440

A

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.

90.440.1

29 kap 72 §

Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.

54 670 kr

90.440.2

- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton
men högst 25 000 ton per kalenderår.

44 730 kr

90.440.3

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

29 820 kr

90.450

B

Yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i
detta kapitel.

90.450.1

- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men
högst 2 500 ton per kalenderår

90.450.2

- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men
högst 1 000 ton per kalenderår

90.450.3

- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per
kalenderår
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR

30 kap 1 §

92.10

B

30 kap 2 §

92.20

C

92.20.1
92.20.2
92.20.3
30 kap 3§

92.30

C

31 kap 1 §

93.10

C

93.10.1

U

93.10.2

U

Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen
(kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar
av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning
utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för
mer än 5 000 skott per kalenderår.
- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per
kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per
kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.
TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §.
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.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

11 928 kr
9 940 kr
7 952 kr

6 958 kr

5 964 kr
3 976 kr
Timavgift
3 976 kr
14 910 kr

9 940 kr
Timavgift
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Taxebilaga 2

32 kap 1 §

93.20

B

100.1

U

100.2

U

136.11

U

136.12

U

136.13

U

BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Krematorium.
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
Lackering m.m.
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer
än 10 ton pulver per kalenderår.
Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller
lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per
kalenderår.
Verkstads- och monteringsindustri
Verkstads-/monteringsindustri med mer än 1000
kvadratmeter verkstadsyta (inklusive yta för
montering):
mer än 10 000 kvadratmeter verkstadsyta
mer än 5 000 och upp till 10 000 kvadratmeter
verkstadsyta
mer än 1 000 och upp till 5 000 kvadratmeter
verkstadsyta

11 928 kr

5 964 kr
2 982 kr

34 790 kr
15 904 kr
6 958 kr
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Tjänsteskrivelse

1 (2)

2017-10-02

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Indexuppräkning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer; höjning
av tirnavgift
Mhn 2017:3612

Sammanfattning
Av 5 §Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer följer att kommunen får för vruje
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i taxan fastställd tirnavgift med en
procentsats som motsvarar de tolv senaste månademas förändring i arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor (AKI, totalindex) räknat fram
till den l mars året före avgiftsåret Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att timtaxan för 2018 ska höjas från nuvarande
968 kr till 994 kr.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-02
Förvaltningens f'drslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen (2014:799)
om sprängämnesprekursorer indexuppräknas efter ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från 968 kr till 994 kr. Höjningen ska gälla fr.o.m.
2018-01-01.
Ärendet
I Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen (2014:799) om
sprängämnesprekursorer har kommunfullmäktige delegerat beslutsrätt för
indexuppräkning av timtaxa till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt taxans
föreskrifter 5 § f'ar miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja i taxan fastställd tirnavgift med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månademas förändring i arbetskostnadsindex för
tjänstemän inom privat sektor (AKI, totalindex) räknat fram till den l mars året
före avgiftsåret
I en dom från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg (meddelad 2017-04-21,
mål nr M 4 73-17) har domstolen underkänt en beslutsordning i Skövde
kommun där kommunfullmäktige delegerat beslutsrätt till Miljönämnden Östra
Skaraborg att höja avgifter i taxa enligt index. Enligt Mark- och miljöMILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Fax diariet 036-1 o 77 86
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domstolen finns inte lagstöd för fullmäktige att delegera beslutsrätt för
indexuppräkningar av taxa till underställd nämnd. Domen är överklagad till
Mark- och miljööverdomstolen. I avvaktan på slutligt avgörande i målet är
SKL:s rekommendation tilllandets kommuner att varje indexuppräkning ska
beslutas av fullmäktige.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansluter sig till SKL:s rekommendation och
föreslår att kommunfullmäktige beslutar om indexuppräkning av timtaxa för
milj ö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
Som ovan följer av taxans föreskrifter 5 §får kommunen för varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja i taxan fastställd tirnavgift med en procentsats som
motsvarar· de tolv senaste månademas förändring i arbetskostnadsindex för
tjänstemän inom privat sektor (AKI, totalindex) räknat fram till den l mars året
före avgiftsåret De tolv senaste månademas förändring i arbetskostnadsindex
inom privata sektorn, AKI, räknat fratntill mars månad året före avgiftsåret
2018 innebär en ökning om 2, 7 %. Från nuvarande tirnavgift på 968 kr leder
det till en höjning med 26 kr. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att
timtaxan för 2018 ska höjas från 968 kr till 994 kr.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barns rättigheter enligt FN:s batnkonvention.

Miljö- och hälsoskyddschef

Administrativ chef

Tjänsteskrivelse
2017-10-02

1 (2)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Indexuppräkning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
tillsyn över solarieverksamhet inom Jönköpings kommun; höjning
av tirnavgift
Mhn 2017:3613

Sammanfattning
Av 5 §Taxa får miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över solarieverksamhet inom lönköpings kommun följer att kommunen får för varje
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i taxan fastställd tirnavgift med en
procentsats som motsvarar de tolv senaste månademas förändring i arbetskostnadsindex får tjänstemän inom privat sektor (AKI, totalindex) räknat fram
till den l mars året fdre avgiftsåret Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att timtaxan för 2018 ska höj as från nuvarande
968 kr till 994 kr.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017 -l 0-02
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
F örslag till kommunfullmäktige
Taxa får miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över solarieverksamhet
inom lönköpings kommun indexuppräknas efter ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från 968 kr till 994 kr. Höjningen ska gälla fr.o.m.
2018-01-01.
Ärendet
I Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över solarieverksamhet
inom lönköpings kommun har kommunfullmäktige delegerat beslutsrätt för
indexuppräkning av timtaxa till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt taxans
föreskrifter 5 §får miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja i taxan fastställd tirnavgift med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månademas förändring i arbetskostnadsindex för
tjänstemän inom privat sektor (AKI, totalindex) räknat fram till den l mars året
före avgiftsåret
I en dom från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg (meddelad 2017-04-21,
mål m M 473-17) har domstolen underkänt en beslutsordning i Skövde
kommun där kommunfullmäktige delegerat beslutsrätt till Miljönämnden Östra
Skaraborg att höja avgifter i taxa enligt index. Enligt Mark- och miljöMILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress J uneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Fax diariet 036-1 O 77 86
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domstolen finns inte lagstöd för fullmäktige att delegera beslutsrätt för
indexuppräkningar av taxa till underställd nämnd. Domen är överklagad till
Mark- och miljööverdomstolen. I avvaktan på slutligt avgörande i målet är
SKL:s rekommendation tilllandets kommuner att vatje indexuppräkning ska
beslutas av fullmäktige.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansluter sig till SKL:s rekommendation och
föreslår att kommunfullmäktige beslutat· om indexuppräkning av timtaxa för
miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över solarieverksarnhet inom
lönköpings kommun.
Som ovan följer av taxans föreskrifter 5 §får kommunen för vatje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja i taxan fastställd tirnavgift med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i arbetskostnadsindex för
tjänstemän inom privat sektor (AKI, totalindex) räknat fram till den l mars året
före avgiftsåret De tolv senaste månadernas förändring i arbetskostnadsindex
inom privata sektorn, AKI, räknat fram till mm·s månad året före avgiftsåret
2018 innebär en ökning om 2, 7 %. Från nuvarande tirnavgift på 968 kr leder
det till en höjning med 26 kr. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att
timtaxan för 2018 ska höjas från 968 kr till 994 kr.

Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra batns rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

Miljö- och hälsoskyddschef

Tjänsteskrivelse
2017-10-02

1 (2)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Indexuppräkning av taxa rör Jönköpings kommuns offentliga
kontroll av livsmedel; höjning av tirnavgift
Mhn 2017:3614

Sammanfattning
Av 4 §Taxa for lönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel följer
att kommunen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i taxan
fastställd tirnavgift med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månademas forändring i arbetskostnadsindex for tjänstemän inom privat sektor
(AKI, totalindex) räknat fram till den l mars året före avgiftsåret Miljö- och
hälsoskyddsnämnden fareslår att kommunfullmäktige beslutar att timtaxan for
2018 ska höjas från nuvarande l 220 kr till l 253 kr.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-02
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
Taxa för lönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel indexuppräknas efter ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från l 220 kr
till l 253 kr. Höjningen ska gälla fr.o.m. 2018-01-01.
Ärendet
I Taxa for lönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel har
kommunfullmäktige delegerat beslutsrätt för indexuppräkning av timtaxa till
miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt taxans föreskrifter 4 §får miljö- och
hälsoskyddsnämnden for varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i taxan
fastställd tirnavgift med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månademas förändring i arbetskostnadsindex for tjänstemän inom privat sektor
(AKI, totalindex) räknat fram till den l mars året före avgiftsåret

I en dom från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg (meddelad 2017-04-21,
mål m M 473-17) har domstolen underkänt en beslutsordning i Skövde
kommun där kommunfullmäktige delegerat beslutsrätt till Miljönämnden Östra
Skaraborg att höja avgifter i taxa enligt index. Enligt Mark- och miljödomstolen finns inte lagstöd for fullmäktige att delegera beslutsrätt for
indexuppräkningar av taxa till underställd nämnd. Domen är överklagad till
Mark- och miljööverdomstolen. I avvaktan på slutligt avgörande i målet är
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SKL:s rekommendation tilllandets kommuner att varje indexuppräkning ska
beslutas av fullmäktige.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansluter sig till SKL:s rekommendation och
föreslår att kommunfullmäktige beslutar om indexuppräkning av tirntaxa för
lönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel.
Som ovan följer av 4 § Taxa för lönköpings kommuns offentliga kontroll av
livsmedel får kommunen för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i taxan
fastställd tirnavgift med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månademas förändring i arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor
(AKI, totalindex) räknat fram till den l mars året före avgiftsåret De tolv
senaste månademas förändring i arbetskostnadsindex inom privata sektorn,
AKI, räknat fram till mars månad året före avgiftsåret 2018 innebär en ökning
om 2, 7 %. Från nuvarande tirnavgift på l 220 kr leder det till en höjning med
33 kr. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att tirntaxan för 2018 ska höjas
från l 220 kr till l 253 kr.

Barnkonventionen
Ärendet bedörns inte beröra barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

Håkan Strid
Miljö- och hälsoskyddschef

Anders Hansson
ankn 2724

Tjänsteskrivelse
2017-10-30

1 (1)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Månadsrapport oktober 2017
Mhn 2017:694
Ärendet
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrapport per
oktober 2017. Rapporten framgår av bilaga.
Beslutsunderlag
Månadsrapport oktober 2017, bilaga
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-30
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
– Månadsrapport oktober 2017 godkänns och läggs till handlingarna.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

Håkan Strid

Anders Hansson

Miljö- och hälsoskyddschef

Administrativ chef
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Ekonomi och verksamhet
Ekonomi
För oktober 2017 pekar prognosen sammanlagt mot ett underskott med 200 tkr.
Underskottet beror framför allt på ökade lönekostnader p.g.a. nyanställningar (ca 1,2 mkr)
samt ökade kostnader till följd av verksamhetsflytt till nya lokaler på Trädgårdsgatan
(anlitande av flyttfirma, IT-installationer, brandservice, möbler, skyltning, städkostnader
om ca 250 tkr).
Av särskilda anslag som avser flerårsprojekt för muddringsprojektet Barnarpasjön och
fiskevårdsåtgärder beräknas ca 600 tkr (av ca 1,4 mkr) användas under 2017. Särskilda
anslag avseende förorenad mark, mätningar av bensoapyren, vattenundersökningar,
kartläggning av mikroplast i Vättern och projektet Retoy (totalt ca 3,8 mkr inkl.
statsbidrag från länsstyrelsen) avses förbrukas i sin helhet under 2017. Anslag för
åtgärdsutredning Munksjön (500 tkr) kommer troligtvis inte att hinna förbrukas under
2017 (se nedan, Verksamhetsförändringar).
Vad gäller tillsynsintäkter är årsbudgeten enligt miljöbalken bestämd till ca 4,7 mkr. Av
budgeten uppgår inbetalda intäkter hittills till 80 %. I fråga om tillsynsintäkter enligt
livsmedelslagstiftningen är årsbudgeten bestämd till ca 4,8 mkr, varav inbetalda intäkter
uppgår till hittills 72 %. Intäkter för tillsynsarbetet kommer sannolikt att uppnå eller ligga
nära budget vid årets slut. Undantag gäller intäkter för tillsyn för enskilda avlopp, där ett
underskott förväntas med ca 150 tkr.
Under april 2017 tillfördes ramanslaget 1,3 mkr ur resultatfonden. Det bidrog till att
budgeten förändrades från 18,8 mkr till 21 mkr. Medlen ur resultatfonden avses att
förbrukas under 2017.

Bokslut
2016

mnkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnd

16,7

Budget
21

Prognos
21,2

Avvikelse
-0,2

Investeringar
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ingen investeringsbudget.

Verksamhetsförändringar (tkr)
Enligt kommunstyrelsens beslut 2017-03-29, § 79, har Jönköpings kommun åtagit sig att
bekosta en åtgärdsutredning för Munksjön. Från stadskontorets resultatfond för
miljömålsarbete har 500 tkr ombudgeterats till miljö- och hälsoskyddnämnden för att
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täcka kostnaden för genomförandet av åtgärdsutredningen. För att utföra åtagandet
kommer en konsulttjänst att upphandlas under hösten 2017. Anslaget kommer att
användas under 2018.

Åtgärdsplan
För att upprätthålla budgeten är det nödvändigt att förvaltningen tar ut tillsynsavgifter.

Åtgärder för nyanlända
Boendeförhållanden för flyktingmottagandet och nyanlända hanteras inom nämndens
ordinarie tillsynsverksamhet för hälsoskydd och livsmedel.

Volymmått
Volymmått

I tabellen framgår antalet tillsynsbesök som genomfördes 2015 och 2016 samt det antal
som planeras genomföras under 2017 och 2018. De antal som planeras är begränsat av
bemanningen på förvaltningen och är lägre än det verkliga behovet. Enligt den behovsutredning som genomförts med en metod som vi tagit fram tillsammans med övriga kommuner i länet saknar vi ca 15 års arbetskrafter.
Antal tillsynsbesök

2 015

2 016

2 017 (prognos)

2 018 (prognos)

Miljöbalken

566

815

850

850

Livsmedelslagen

1 702

1 790

1 800

1 800

Prognosen för 2018 bygger på att nämndens resurser är oförändrade.
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Mål, resultat och uppdrag
Målens färgförklaringar
Målet har nåtts eller förväntas nås
kunna nås

Osäker bedömning om målet nås

Målet har ej nåtts eller bedöms inte

Indikatorernas färgförklaringar
Positiv trend

Ingen förändring

Negativ trend

Uppdragens färgförklaringar
Pågående enligt plan
Väntläge

Pågående med avvikelse

Avslutad enligt plan

Ej genomförd

Attraktiv kommun
Mål
Service och bemötande mot näringslivet
Jönköpings kommun ska vara en aktiv part
och ha goda relationer med det samlade
näringslivet. Kommunens förvaltningar ska
ge god service, ett gott bemötande och
arbeta för en ökad tillgänglighet.

Målindikator
Nöjd-Kund-Index Insikten

Uppföljning och analys
Mätningen Insikt som SKL genomför visar att
miljö- och hälsoskyddskontoret ligger på en
hög nivå vad gäller nöjd-kund-index, vi ligger
på 29:e plats av alla kommuner. Orsaken till
denna relativt sett goda placering är
medarbetarnas stora kunnande tillsammans
med deras förmåga att sätta medborgaren
eller verksamhetsutövaren i centrum. Vi vill
säkerställa att omdömet i mätningen Insikt är
fortsatt högt. Under 2017 utvecklar vi därför
vår förmåga att göra oss förstådda genom att
inleda en satsning på klarspråk som fullföljs
under 2018. Vi fortsätter också under 2018
med att utveckla det så kallade motiverande
samtalet med verksamhetsutövaren.
Som serviceåtgärd och bemötandeåtgärd
arbetar förvaltningen för närvarande med att
förbättra sitt språk (klarspråk).

Bostadsförsörjning
En avgörande fråga för kommunens utveckling är byggandet av bostäder i alla delar av
kommunen. Målet är 800 påbörjade bostäder
i genomsnitt per år fram till år 2020.

Påbörjade bostäder
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Mål

Målindikator

Uppföljning och analys
Miljö- och hälsoskyddskontoret har ett obligatoriskt åtagande i processen som ska trygga
bostadsförsörjningen genom vår tillsyn av
föroreningar i mark och vatten, buller, luftkvalitet med mera. Våra bedömningar har en
tydlig inverkan på både byggtider och kostnader.
För att korta handläggningstiden vad gäller
planarbete och byggnation har samverkan
mellan miljö- och hälsoskyddskontoret och
stadsbyggnadskontoret intensifierats. Vi ska
framgent också tillföra mer resurser till processen. På samma sätt är det viktigt att
samverka med bolag i byggprocessen, t.ex.
Södra Munksjön Utvecklings AB.

Hållbart samhälle
Resultatindikator
Luftkvalitet i förhållande till miljökvalitetsnormen
Mätning av antal överskridanden av miljökvalitetsnormen för partiklar gällande
dygnsmedelvärde där antalet tilllåtna
överskridanden är 35 dygn per år. För
kvävedioxid är antalet tillåtna överskridanden 7 dygn per år.

Uppföljning och analys
För 2016 uppgick antalet överskridanden
till 4 dygn för både partiklar och kvävedioxid. För partiklar kan man över tid se en
nedåtgående trend. Den nedåtgående
trenden av partiklar beror bl.a. på sopning
av gator och gynnsamt väder.
Antal åtgärdade bristfälliga avlopp
Åtgärder av bristfälliga avlopp som inte är
godkända enligt miljöbalken till att uppfylla
miljöbalkens krav alternativt uppkoppling
mot det kommunala avloppsnätet.

Uppföljning och analys
Antal åtgärdade bristfälliga avlopp uppgick
till 61 för 2015 och till 76 för 2016. Vid
delårsbokslut 2017 uppgick antalet åtgärdade avlopp till 18. Målet för 2017 är 90
stycken åtgärdade avlopp.
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Medborgare
Mål

Målindikator

Övergripande jämställdhetsmål
Alla kvinnor och män, flickor och pojkar, som är
invånare eller vistas i Jönköpings kommun ska ha
rätt till bemötande, service och myndighetsutövning
som är likvärdig oavsett kön.

Uppföljning och analys
Under 2016 har en jämställdhetsgrupp inrättats i
förvaltningen. Gruppen har som huvudsakligt syfte
att föreslå och genomföra aktiviteter som för framåt i
jämställdhetsarbetet.
Handlingsplan för jämställdhet 2017 med uppföljning
2016 har antagits av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt beslut MhN 2017-03-09, § 161.

Resultatindikator

Företagsklimat, bemötande
Företagsklimatet enligt Öppna jämförelse.
Betygsindex i enkätundersökningen Insikt
när det gäller företagarnas bedömning av
bemötande inom serviceområdet.

Uppföljning och analys
Se kommentar, Attraktiv kommun, Service
och bemötande mot näringslivet, Uppföljning och analys.

Arbetsgivare
Mål
De kommunanställda ska spegla
befolkningens sammansättning
De kommunanställda ska återspegla befolkningens sammansättning. Andelen anställda
kvinnor och män i Jönköpings kommun med
utländsk bakgrund ska öka under mandatperioden.

Målindikator
Andel anställda med utländsk bakgrund

Uppföljning och analys
Av stadskontorets rapport ”Anställda med
utländsk bakgrund 2016” framgår att 9,5
procent av samtliga anställda på miljö- och
hälsoskyddskontoret har utländsk bakgrund.
Det innebär att andelen anställda med
utländsk bakgrund har minskat med tre
procentenheter sedan september 2015
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Mål

Målindikator

(rapporten s. 11). Under första halvåret 2017
hade miljö- och hälsoskyddskontoret anställt
medarbetare som är födda utomlands på tre
av kontorets fyra enheter: kanslienheten,
livsmedelsenheten och miljöskyddsenheten.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden gav därför
kontoret i uppdrag att vid rekrytering till
hälsoskyddsenheten eftersträva att finna en
medarbetare med utländsk bakgrund (MhN
2017-02-09, § 147). Numera har samtliga
enheter medarbetare med utländsk
bakgrund.
Minskad sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron hos kommunens medarbetare
ska minska under mandatperioden. Särskild
vikt ska ägnas anställda kvinnor eftersom
sjukfrånvaron är avsevärt högre bland dem
än bland män.

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)

Uppföljning och analys
För att minska sjukfrånvaro och arbetsrelaterad ohälsa på förvaltningen förs dialog med
kommunhälsan. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skärps, varvid Arbetsmiljöverkets
föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska
beaktas. Årligen sker uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. I samarbete
med kommunhälsan har samtliga anställda
på förvaltningen erbjudits hälsosamtal med
möjlighet att genomföra en s.k. livsstilsbarometer. Trivselaktiviteter och friskvård uppmuntras. För att minska sjukfrånvaro och
ohälsa har även en förbättrad ledningsstruktur införts genom att tillsätta chefer för varje
tillsynsenhet. Det är nödvändigt att införa
effektivare arbetssätt på förvaltningen.
Enligt senaste uppgifter om sjuktal för 2017
uppgår sjukfrånvaron på miljö- och hälsoskyddskontoret till totalt 4,6 % av arbetstiden
(6,0 % för kvinnor och 1,2 % för män). Den
totala sjukfrånvaron ligger därmed under
genomsnittet för kommunen på sammanlagt
6,4 % (7,0 % för kvinnor och 4,4 % för män).

Resultatindikator
Medarbetarengagemang (HME)
totalt
Medarbetarengagemangindex enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för
Hållbart medarbetarengagemang och
mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa
engagemang. HME-index består av nio
frågor som tillsammans bildar ett totalindex
för Hållbart medarbetarengagemang och
tre delindex; Motivation, Ledarskap och
Styrning. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna. Ett högt värde
indikerar en hög nivå på hållbart medarbe-
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Resultatindikator
tarengagemang.

Uppföljning och analys
För män redovisas ej svaren då det måste
vara minst 8 svarande för att svaren ska
visas separat.
För kommunen totalt är HME värdet 78,5 i
genomsnitt, fördelat på 79,4 för kvinnor
och 76,5 för män.

Uppdrag

Uppföljning och analys + Slutdatum

Individuella chef- och ledaruppdrag
Individuella chefs- och ledaruppdrag med planer för kompetensutveckling och stöd ska införas i all kommunal verksamhet. Våra chefer ska ges goda förutsättningar för sitt chefskap. Flexibla möjligheter för inhämtande av kunskap ska
erbjudas, t ex avseende genus, hbtq-frågor och arbetsmiljö.
Extern kompetens är ett viktigt komplement till den interna
kunskapen.

Individuella chefsuppdrag har införts på
miljö- och hälsoskyddskontoret med kompetensutveckling avseende bl.a. ledarskap och
arbetsmiljö. Häri ligger bl.a. kommunens
chefsintroduktion, kommunhälsans utbildning om arbetsmiljö, kurs i kompetensbaserad rekrytering och ledarskapsutbildning.
Slutdatum
2017-12-31

Beslutat av:
Kommunfullmäktige
Modell för studentmedarbetare
Uppdrag ges till samtliga nämnder att kartlägga behovet av
och möjligheten att anställa studentmedarbetare i sina verksamheter. Uppdragen redovisas för kommunstyrelsen senast 2017-06-30.

Uppdraget redovisades för kommunstyrelsen
i maj 2017 (MhN 2017-05-04, § 181).
Slutdatum
2017-06-30

Från kommunprogram: En modell med studentmedarbetare
ska prövas i syfte att marknadsföra Jönköpings kommun
som en attraktiv arbetsgivare och stärka oss som studentstad. Studenter ska ges en bild av de många intressanta
arbetsuppgifter som finns i kommunens verksamheter. Modellen ger oss möjlighet att vara en förebild får andra arbetsgivare och stärka relationen mellan högskolestudier och
arbetsliv. (Personalchefsgruppen)
Beslutat av:
Kommunfullmäktige

Medarbetare
Sjukfrånvaro
Stadskontorets förslag ”Hälsostrategi – Utvecklingsområden för friskare arbetsplatser i Jönköpings
kommun” har tillstyrkts av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt beslut MhN 2017-02-09, § 150.
Förslaget till hälsostrategi stämmer väl överens med det hälsofrämjande arbete som pågår på
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miljö- och hälsoskyddskontoret.
Enligt senaste uppgifter om sjuktal för 2017 uppgår sjukfrånvaron på miljö- och hälsoskyddskontoret till totalt 4,6 % av arbetstiden (6,0 % för kvinnor och 1,2 % för män). Den totala
sjukfrånvaron ligger därmed under genomsnittet för kommunen på sammanlagt 6,4 % (7,0 % för
kvinnor och 4,4 % för män).

Sjukfrånvaro som andel (%) av den ordinarie arbetstiden, ack under
året, kvinnor
Beskrivning av målindikator

Den totala sjukfrånvaron ackumulerat under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser den obligatoriska sjukfrånvaroregistreringen. Under 2016 finns det endast tillgång
till statistik mars 2016 - december 2016.

Sjukfrånvaro som andel (%) av den ordinarie arbetstiden, ack under
året, män
Beskrivning av målindikator

Den totala sjukfrånvaron ackumulerat under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie
arbetstiden. Avser den obligatoriska sjukfrånvaroregistreringen. Under 2016 finns det endast
tillgång till statistik mars - december 2016.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yttrande till parlamentariska kommittén om miljö- och
hälsoskyddsfrågor
Mhn 2017-3451
Sammanfattning
Parlamentariska kommittén har frågat efter miljö- och hälsoskyddsnämndens
synpunkter på det förslag om miljö- och hälsoskyddsfrågor som miljö- och
hälsoskyddsnämndens presidium har framfört till kommittén. Förslaget består i
att miljöbalken och livsmedelslagstiftningen till fullo bör tillhöra miljö- och
hälsoskyddskontoret ansvarsområde. Kommittén önskar synpunkter på fyra
frågeställningar. Synpunkterna önskas inkomma till kommittén senast den 20
november.
Beslutsunderlag
Remiss: Begäran om yttrande – miljö- och hälsoskyddsfrågor.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11-06.
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar synpunkter på ”Begäran om
yttrande – miljö- och hälsoskyddsfrågor” i enlighet med miljö- och
hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-06.
Ärende
Parlamentariska kommittén har i uppdrag av kommunfullmäktige att bland
annat ta fram hur kompetens vad gäller miljöfrågor kan tillvaratas på bästa sätt
i Jönköpings kommun. I det ska nämndorganisationen samt hanteringen av
miljö- och hälsoskyddsfrågor belysas. Kommittén begär synpunkter om detta
från miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden. Kommittén önskar få synpunkter på följande fyra frågeställningar:
• hur arbetet utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen idag bedrivs
bland nämnder och förvaltningar och därvid särskilt beskriva vilka
förtjänster och svagheter som finns med nuvarande arbetsordning
Miljö- och hälsoskyddskontorets synpunkter
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för stor del av den tillsyn avseende
miljöskydd och hälsoskydd som regleras av miljöbalken och för kontroll av all
livsmedelshantering enligt livsmedelslagstiftningen. Nämndens ansvar framgår
av dess reglemente.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Ljuset vid Vättern

JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se/mk
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Enligt reglementet ska miljö- och hälsoskyddsnämnden medverka i
samhällsplaneringen, samverka med nämnder, andra samhällsorgan,
organisationer, föreningar och enskilda för att främja en gynnsam utveckling
och goda miljöer i kommunen. Nämndens uppgifter för tillsyn som styrs av
miljöbalken består bland annat i att:
– svara för prövning och den tillsyn av miljöbalken som ankommer på
kommunen med undantag av de uppgifter som lagts på andra nämnder.
– följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och
därvid utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade och som
ankommer på miljö- och hälsoskyddsnämnden.
– medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs.
Av stadsbyggnadsnämndens reglemente framgår bland annat följande ansvar
för naturvård och enligt miljöbalken:
– utfärda dispens från föreskrifter som kommunen meddelat för ett
naturreservat, kulturreservat eller naturminne.
– ansvara för naturvård i begränsad mening – såsom planfrågor, beträffande
naturreservat, strandskydd, naturskydd, fridlysning, grustäkter och andra
direkta ingrepp i landskapsbilden samt bevakning av naturvårdsfrågor.
– utöva tillsyn enligt miljöbalken och bilaga till förordningen om tillsyn enligt
miljöbalken för vissa tillsynsområden.
Också tekniska nämnden ansvarar för verksamheter som styrs av miljöbalken.
Ansvaret innebär utförarverksamhet (det vill säga verksamhet som bland annat
miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar att utöva tillsyn över).
Kommunstyrelsens ska enligt sitt reglemente leda och samordna bland annat:
– den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten.
– arbetet med strategiska miljöfrågor och en hållbar utveckling.
Kommunstyrelsen ska följa miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för
en god miljö i kommunen.
Förtjänster med nuvarande organisation
Förtjänsten med den nuvarande organisationen är att vi undviker det
jävsförhållande som uppstår då en nämnd ansvarar för både tillsyn och
utförande av en och samma verksamhet (jfr 3 kap. 5 § kommunallagen).
En annan förtjänst är att det framgår tydligt i reglementen att nämnder/
förvaltningar ska samverka med varandra. Sådan samverkan är i nuläget aktiv
men kan utvecklas ytterligare framför allt inom byggprocesserna.
Svagheter med nuvarande organisation
Bristande kommunikation
Eftersom åtskillnad mellan tillsyn och utförande ska vara tydlig kan det leda till
en alltför svag kommunikationen mellan de två delarna. Orsaken till detta är
främst olika organisationstillhörighet. Men det kan också finnas en viss
försiktighet hos den tillsynande delen eftersom tillsynen inte får kännetecknas
av ett alltför stort inslag av rådgivning som kan leda till att en oberoende
tillsynsverksamhet kan ifrågasättas. Det måste dock slås fast att en god
kommunikation är en förutsättning för en effektiv tillsyns- och
utförarverksamhet.
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Bristande kompetens hos miljö- och hälsoskyddsnämnden
I miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar ingår att yttra sig i ärenden som rör
användning av mark och vatten. Det gäller t.ex. planfrågor, vindkraft och
torvärenden. Nämnden bedömer att den genom sin förvaltning har god
kompetens att yttra sig i frågor som gäller vattenvård och fiskevård. Men på det
närliggande området naturvård besitter nämnden inte samma färdigheter. För
att kunna göra en samlad bedömning av frågor som rör såväl vattenvård som
naturvård bör miljö- och hälsoskyddsnämnden ha tillgång till en bredare
kompetens inom ekologi, biologi och geologi (se vidare nedan, fördelning av
kompetens).
• förslaget om att miljö- och hälsoskyddsnämnden/kontoret får ansvar för
hela miljöbalken och livsmedelslagstiftningen alternativt får ett bredare
och samordnande ansvar för miljöbalken
Miljö- och hälsoskyddskontorets synpunkter
Vad gäller miljöbalken styr den, som framgår ovan, både utförarverksamhet
och tillsyn av verksamheterna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska inte ha
ansvar för de delar av miljöbalken som reglerar utförarverksamheter.
Anledningen är att ett jävsförhållande skulle uppstå i nämnden.
Nämnden/kontoret behöver dock ha en bredare kompetens inom ekologi,
biologi och geologi för att kunna utföra tillsynsverksamheten och bedöma
miljökonsekvenser ur ett bredare perspektiv.
Vad gäller arbetet med livsmedelslagstiftningen ligger redan all tillsyn i miljöoch hälsoskyddsnämndens ansvar. Det är en verksamhet som fungerar bra.
• hur fördelning av kompetenser inom miljöområdet bör organiseras för
ett så effektivt arbete som möjligt inom kommunen (exempelvis förslag om
att samordnare eller expertkompetens inom miljöområdet samlokaliseras
till miljö- och hälsoskyddskontoret med syfte att stärka arbetsgemenskap
och samordning inom miljöområdet)
Miljö- och hälsoskyddskontorets synpunkter
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör ha tillgång till en bredare kompetens inom
ekologi, biologi och geologi. Nämnden kan då avge en samlad
miljökonsekvensbeskrivning i exploateringsärenden, där en sammanvägning
skett av påverkan på enskilda miljöfaktorer. En sådan sammanhållen
bedömning är viktig, då flera faktorer samvarierar och påverkar varandra,
speciellt i kedjan mark, vatten, natur. Samma sorts kompetens är dock
nödvändig även i andra delar av kommunen, inte minst på
stadsbyggnadskontoret.
En tillräcklig miljöstrategisk styrka bör finnas hos kommunstyrelsen för att
kunna leda Agenda 2030. Nämndens uppfattning är att stadskontorets resurser
för miljöstrategiskt arbete bör förstärkas för att arbetet med Agenda 2030 ska
kunna bli framgångsrikt.
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• hur skulle en utökad samverkan kunna ske mellan förvaltningar och
nämnder inom miljöområdet där miljö- och hälsoskyddsnämndens/
kontorets kompetens kan tillvaratas på ett bättre sätt än idag och komma
in i ett tidigt skede i processer, t ex i plan- och exploateringsprocessen
(PLEX).
Miljö- och hälsoskyddskontorets synpunkter
Uppfattningen är utbredd att samverkan i ett tidigt skede i byggprocessen leder
till säkrare framgång i processen och att kommunens ambition om 1 000 nya
bostäder per år ska nås. Detta gäller i lika hög grad utvecklingen av nya platser
i kommunens förskolor och skolor. Förvaltningarna har under de senaste åren
förbättrat samverkan. Ytterligare förbättringar är dock möjliga. Ett exempel på
det är att miljö- och hälsoskyddskontoret medverkan i PLEX-gruppen kan
förstärkas.
Berörda nämnder eller tekniska utskottet bör få i uppgift att analysera vilka
andra gemensamma processer eller samverkansgrupper som kan skapas eller
effektiviseras genom att nödvändiga resurser sätts in i ett annat skede än nu.

Håkan Strid

Anders Hansson

Miljö- och hälsoskyddschef

Administrativ chef

Beslutet expedieras till:
Josefine Colliander, sekreterare parlamentariska kommittén

PARLAMENTARISKA KOMMITTÉN
Josefine Colliander
Tfn 036-10 7091
josefine.colliander@jonkoping.se

REMISS
2017-09-07

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Begäran om yttrande – miljö- och hälsoskyddsfrågor
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-30 § 70 att ge parlamentariska kommittén
i uppdrag att avgöra om man ytterligare, utöver vad som gjordes av den tidigare
kommittén, vill överväga hur kompetensen vad gäller miljöfrågor kan tillvaratas
på bästa sätt, nämndorganisationen samt hanteringen av miljö- och skyddsfrågor i
Jönköpings kommun.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium har till kommittén framfört att de
anser att miljöbalken och livsmedelslagstiftningen till fullo bör tillhöra miljö- och
hälsoskyddskontoret.
God samverkan är nyckeln för ett bra och effektivt arbete inom kommunens förvaltningar.
Parlamentariska kommittén önskar få synpunkter på:
• hur arbetet utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen idag bedrivs
bland nämnder och förvaltningar och därvid särskilt beskriva vilka förtjänster och svagheter som finns med nuvarande arbetsordning
•

förslaget om att miljö- och hälsoskyddsnämnden/kontoret får ansvar för
hela miljöbalken och livsmedelslagstiftning alternativt får ett bredare och
samordnande ansvar för miljöbalken

•

hur fördelning av kompetenser inom miljöområdet bör organiseras för ett
så effektivt arbete som möjligt inom kommunen (exempelvis förslag om
att samordnare eller expertkompetens inom miljöområdet samlokaliseras
till miljö- och hälsoskyddskontoret med syfte att stärka arbetsgemenskap
och samordning inom miljöområdet)

•

hur skulle en utökad samverkan kunna ske mellan förvaltningar och nämnder inom miljöområdet där miljö- och hälsoskyddsnämndens/kontorets
kompetens kan tillvaratas på ett bättre sätt än idag och komma in i ett tidigt
skede i processer, t ex i plan- och exploateringsprocessen (PLEX).

Synpunkter önskas inkomma till parlamentariska kommitténs sekreterare
senast den 20 november 2017 till mejladress: josefine.colliander@jonkoping.se.
Med vänlig hälsning
Thomas Bäuml
Ordförande

Josefine Colliander
Sekreterare
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Anhållan om att utnyttja resultatfonden för förbättringsinsatser på
miljö- och hälsoskyddskontoret
Mhn 2017-4116
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret föreslår att resultatfonden ska utnyttjas för att
genomföra förbättringsinsatser på miljö- och hälsoskyddskontoret och
motverka temporära negativa effekter på den totala tid som inspektörer kan
ägna åt tillsyn.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-11-07.
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att
utnyttja 2,5 miljoner kronor ur resultatfonden i enlighet med miljö- och
hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-07.
Ärende
Medel ur resultatfonden kan användas för tillfälliga projektbetonade uppgifter
utöver den ordinarie verksamheten.
Motivet för att utnyttja resultatfonden under 2018 är följande projektsatsningar.
•

Förvaltningen flyttar till nya lokaler vilket resulterar i minskad
tillsynstid. Halva förvaltningen flyttade under 2017 och återstoden av
personalen samt arkivet flyttar under 2018. (totalt 0,5 årsarbetskraft
(åa))

•

Under 2017 inleddes flera förbättrings- och effektiviseringsåtgärder
vilka inte kunnat slutföras under 2017. Detta gäller framför allt
utveckling av ett annat styrningsverktyg (1 åa), en satsning på ett
förbättrat språk i kommunikation i tillsynsärenden (0,5 åa), införande
av en metod rörande motiverande samtal (1 åa) samt en generell
förbättring av de styrande dokument som förvaltningen använder i sitt
arbete (0,5 åa).

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Ljuset vid Vättern
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•

Förvandling av inspektörstjänster till enhetschefer som har skapat ett
underskott av tillsynsresurser från och med 2017 är även under 2018 ett
faktum (1 åa).

•

Förstärkning av arbetet med enskilda avlopp samt ambition att öka
graden av planerad tillsyn i förhållande till händelsestyrd tillsyn (0,5
åa).

Totalt bedöms kostnaden för lönekostnaden för dessa tillfälliga uppgifter uppgå
till ca 3,0 miljoner kronor. Genom en ökad avgiftsintäkt på ca 0,6 miljoner
kronor utnyttjas resultatfonden för de resterande 2,4 miljoner kronorna.
Därutöver bör kostnaden anhållas för inköp av nya gardiner till det nya miljöoch hälsoskyddskontoret på Trädgårdsgatan 5. Kostnaden för detta beräknas till
ca 100 tkr.
Totalsumman av projektsatsningar och gardiner blir 2,5 miljoner kronor.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

Håkan Strid

Anders Hansson

Miljö- och hälsoskyddschef

Administrativ chef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

