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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 8 oktober 2020                          Dnr KS 2020/1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau den 14 
oktober 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Mikael Svensson och tf. säkerhetssamordnare 

Helena Berlin
2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

- Information inför kommunkompassen
- Rutin för beredningar

3. Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
- Regional cykelvägsplan för Skåne 2022

4. HR-chef Johan Lexfors

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 8 oktober 2020.
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 3 augusti 2020                          Dnr KS 2020/119

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesplan kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 
21 april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 
september, 13 oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 21 september 2020 beslutat om 
sammanträdesplan för 2021. Kommunstyrelsen beslutar sannolikt om sin 
sammanträdesplan för 2021 den 7 oktober 2020.

Liksom för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bör lov och 
helgdagar undvikas som mötesdagar så långt det är möjligt. De lov och 
helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 2020 är: Sportlov 22-
26 februari, påsklov 29 mars-5 april, valborg 30 april-1 maj, Kristi 
Himmelsfärdslov 13-14 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 25-
29 oktober.

Kommunstyrelsens sammanträden är i huvudsak planerade 19 dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde. De sammanträdesdagar som är 
föreslagna är den 27 januari, 3 mars, 14 april, 2 juni, 1 september, 6 
oktober, 17 november och 15 december. Det innebär åtta inplanerade 
kommunstyrelsesammanträden under 2021.

Sedan tidigare har kommunstyrelsen beslutat att det är nödvändigt med 
minst två sammanträden med arbetsutskottet inför varje 
kommunstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden ska dock inte hållas 
onsdagen före kommunstyrelsesammanträdet. Detta klaras av med 
föreslagen tidsplan.
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Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att 
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och 
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende 
ska bli akut på grund av dålig planering.

Med denna bakgrund föreslås följande 17 sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott under 2021 (19 under 2020 och 20 under  
2019).

- 13 januari
- 3 februari
- 17 februari 
- 10 mars
- 24 mars
- 21 april
- 5 maj
- 19 maj
- 9 juni
- 23 juni
- 18 augusti
- 8 september
- 22 september
- 13 oktober
- 3 november
- 24 november
- 1 december

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 3 augusti 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 27 september 2020 Dnr KS 2018/160

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse förslag på ändrat reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens 
reglemente i enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.xxx.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att besluten om serveringstillstånd med mera enligt 
alkohollagen går över från kultur- och fritidsnämnden till Ystad-
Österlenregionens miljöförbunds direktion den 1 januari 2021 behöver 
kultur- och fritidsnämndens reglemente ändras. 

I våras när Tomelilla marknad skulle ställas in uppmärksammades att det 
inte någonstans i reglementet står att det är kultur- och fritidsnämnden 
som har ansvar för att anordna marknaderna i Tomelilla. När reglementet 
ändå ska tas upp för beslut bör det läggas till att det är kultur- och 
fritidsnämnden som har ansvar för att anordna marknaderna i Tomelilla.

I nuvarande reglemente står det inte heller att det är kultur- och 
fritidsnämnden som ska besluta om och dela ut Tomelilla kommuns 
kulturpris och Tomelilla kommuns idrottspris, även detta bör läggas till i 
nämndens reglemente.

I förslagen är det som ska tas bort markerat med rött och det som ska 
läggas till är markerat med gult.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Uppföljning
När kommunfullmäktige har fattat beslut kommer förändringen 
genomföras i den kommunala författningssamlingen (KFS:en). Nytt 
reglemente antas i slutet av innevarande mandatperiod för kommande 
mandatperiod.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 27 september 2020.
Förslag på ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: 
Ks 2020.xxx.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
KFS/Mary Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 18:6
 

Kf § 91/2018, § 39/2020, § xx/2020 Dnr KS 2018/160

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Antagen av kommunfullmäktige den x/x 2020, kf § xx/2020.
Gäller från den 1 januari 2021.

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta 
reglemente.

Verksamhet

1 § Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur, fritid, samt 
bibliotek och serveringstillstånd med mera enligt alkohollagen och ansvarar för 
kommunens verksamheter inom dessa områden.

Nämnden ska mot bakgrund av ovanstående:
 Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kommunal kultur- 

och fritidsverksamhet, samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden 
finner påkallade.

 Verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i 
samhällsbilden karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar.

 Besluta om upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för kultur- 
biblioteks- och fritidsverksamhet.

 Främja kultur- och idrottslivet i kommunen (bildnings- och studieverksamhet, 
teater, musik, dans, konst, film, musei- och utställningsverksamhet, idrott m.m.).

 Främja föreningslivet och inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag 
fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.

Kultur- och fritidsnämnden ska också:
 Svara för information om sin verksamhet.
 Främja och stödja olika kulturyttringar i kommunen.
 Utveckla biblioteksverksamheten i kommunen.
 Bredda kulturutbudet för att därmed nå nya grupper.
 Tillse att kommuninvånarna erbjuds olika meningsfulla alternativ till 

fritidsverksamhet; lek idrott, kultur med mera.
 Ansvara för att alla ges möjlighet till meningsfull idrottsutövning.
 Utveckla kommunens fritidsgård.
 Svara för och utveckla verksamheten på kommunens fritidsbad.
 Utveckla kommunens kulturskola.
 Anordna Tomelilla marknader.
 Besluta om och dela ut Tomelilla kommuns kulturpris och Tomelilla kommuns 

idrottspris.
 Svara för ärenden enligt alkohollagen; ansökningar, tillsyn med mera för 

serveringstillstånd.
 Svara för ärenden enligt lotterilagen och lagen om anordnande av visst 

automatspel.
 Svara för reformering och förenkling av regelbeståndet inom sitt 

verksamhetsområde.
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Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse

2 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela eller delar 
av nämndens verksamhetsområde.

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet

3 § Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten.

Nämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen bestämmer, 
rapportera hur verksamheten utvecklas.

Nämndens arbetsformer

Sammansättning och mandattid

4 § Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Förutom 
ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som andre 
vice ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock, som inte innehar 
ordförandeposten.

Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den förste januari året 
efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Ersättarnas tjänstgöring i nämnden

5 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin 
mening antecknad till protokollet.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
bestämda ordningen.
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring

6 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna.

Inkallande av ersättare

7 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.

Ersättare för ordförande i nämnden

8 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande 
tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige 
ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

9 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Om särskilda skäl föreligger får ordförande i nämnden, efter samråd med vice 
ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde.
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10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (post, e-post 
eller på annat sätt som nämnden bestämmer) tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning

11 § Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får nämnden 
infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att de ska kunna fullgöra sina 
uppgifter.

Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts 
verksamhetsområde, får nämnden adjungera representanter från berörd nämnd eller 
utskott. De adjungerade ledamöterna får yttra sig men inte delta i beslut eller få sin 
mening antecknad till protokollet.

Justering av protokoll

12 § Protokoll i kultur- och fritidsnämnden justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan den justeras.

Reservation

13 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för 
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.
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Delgivning

14 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordföranden 
eller tjänsteman som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

15 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre vice ordföranden och 
kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Personuppgifter

16 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för behandling 
av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
__________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

     

2020-09-14

 DIR §99     Dnr  ADM.2020.2880 
 
 
  
  
 

Direktionen - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Beslut
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att godkänna taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område.

Sammanfattning av ärendet
Gällande miljöbalkstaxa trädde i kraft 1 januari 2015. Sedan taxan fastställdes har det visat sig att 
vissa verksamheter kräver mer tillsynstid medan andra kräver mindre tillsynstid. Miljöförbundet har 
sedan tidigare beslutat att ställa sig bakom de avgifter som debiteras och därför behövs revidering av 
taxan ses över med visst intervall. 

När taxan ändras kommer tillsynsfrekvensen att öka eller minska alternativt att timmarna vid 
inspektionen blir fler eller färre. De minsta verksamheterna som har en besöksintervall på mer än tre 
år ligger kvar på timavgifter d.v.s. de faktureras efter att det skett inspektion. 

I den taxa som miljöförvaltningen tagit fram som förslag finns även en del verksamheter som fått fler 
koder då de inte anses stämma överens med den ursprungliga taxan. Det kan t.ex. vara att spannet 
mellan antalet djur är väldigt stort, mark som brukas ligger inom ett stort spann och ger på det viset 
inte rättvisa åt vad den enskilde verksamhetsutövaren ska betala för. Taxan bygger på den erfarenhet 
som miljöförbundet har skaffat sig vid inspektioner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Carina Barthel, miljöchef
Miljöbalkstaxa
Taxebilaga 1
Taxebilaga 2

Förslag till beslut
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att godkänna taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område.

Beslutet skickas till:
Respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.
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2020-06-15  Dnr 2020.2146 

   

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
1. Inledande bestämmelser  
2. Taxebilaga 1, avgiften för prövning eller tillsyn.  
3. Taxebilaga 2, placering i avgiftsklass för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som är 
föremål för regelbunden tillsyn  
4. Taxebilaga 3, placering i riskkolumn, årlig tillsynstid, erfarenhets- och 
premieringssystemen 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Ystad-Österlenregionens miljöförbund kostnader för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, 
miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, 
samt avfall och producentansvar.  
 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till miljöförbundet utgå bl.a. enligt 26 kap. 
22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 
 
2 § Avgift enligt denna taxa ska tas ut för 
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens 
eller undantag. 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av anmälningspliktig 
verksamhet eller åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 
4. Handläggning med anledning av förbundet i egenskap av tillsynsmyndighet yttrar sig över 
ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken eller enligt bestämmelser meddelade med stöd 
av miljöbalken hos länsstyrelse, annan förvaltningsmyndighet eller miljödomstol. 
5. Uppdragsverksamhet 
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.  
2. Handläggning som föranleds av att beslut av direktionen för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 
överklagas. 
 
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av direktionen 
för Ystad-Österlenregionens miljöförbund som är ansvarig för handläggning av den 
ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet. 
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5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa 
eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att 
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 
 
Timtaxa 
 
6 § Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som bilagorna i taxan bestämts 
för ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som 
anges i taxan. 
 
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid förbundet har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning och beslut. Inställelsetid är generellt 1 timme för fram – och återresa. Sådan 
avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. För inspektioner, 
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, 
tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  
 
8 § Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de antagna timavgifterna (vilket även de fasta avgifterna baseras på) med 2,5 
% enligt sammanställningen i taxebilaga 2. Direktionen ska senast inför verksamhetsår 2024 
återkomma till medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut. 
 
Avgifter för prövning 
 
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i 
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras 
med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 
 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 
 
Ärende med fast avgift får debiteras i förskott. 
 
Är prövningen extra tidskrävande har förbundet rätt att debitera för den extra 
handläggningstid som är nödvändig. Ett ärende kan vara extra tidskrävande exempelvis på 
grund av att ofullständig ansökan eller andra omständigheter. 
 
10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av direktionen, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare 
tillfälle, tas timavgift ut för Ystad-Österlenregionens miljöförbunds kostnader med 
anledning av den tillkommande handläggningstiden. 
 
11 § Avgift för prövning och eventuell tillkommande avgift enligt 10 § ska erläggas av 
sökanden. 
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12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. I de fall ärendet avskrivs 
eller återtas efter att handläggning påbörjats, ska avgift betalas för faktisk nerlagda 
handläggningstiden.  
 
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund är sökanden i förekommande fall 
också skyldig att ersätta Ystad-Österlenregionens miljöförbunds kostnader enligt 19 kap.  
4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 
miljöförbundets kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag 
enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken. 
 
14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet 
eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 
 
Avgifter med anledning av anmälan 
 
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 
 
Är prövningen extra tidskrävande har förbundet rätt att debitera för den extra 
handläggningstid som är nödvändig. Ett ärende kan vara extra tidskrävande exempelvis på 
grund av att ofullständig ansökan eller andra omständigheter. 
 
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan 
avser. 
 
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet 
med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds kostnader för kungörelser i ärendet. 
 
17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i 
denna taxa. 
 
Avgift för tillsyn i övrigt 
 
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet 
som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid 
som direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund tilldelar anläggningen eller 
verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller 
verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2. Den årliga 
tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 3. Den 
årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. 
Den årlig tillsynsavgiften för innevarande år ska vara utskickad till verksamheten senast den 

17



 4 (5) 

sista februari. Vid ägarbyte under innevarande år sker ingen förnyad debitering av 
årsavgiften. 
 
Om bristande efterlevnad samt vid klagomål som medför tillsyn som går utöver den normala 
tillsynen, ska avgift för denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerad 
med timtaxan. Vid bestämmandet av avgiften för sådan extra tillsyn tillämpas 
erfarenhetsbedömningen i enlighet med taxebilaga 2. 
 
19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den 
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som 
anges i taxebilaga 1. 
 
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot 
villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För 
sådana åtgärder debiteras extra timavgift. 
 
20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från 
vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.  
 
Endast ett belopp inom varje verksamhetsgrupp ska ingå i beräkningen av prövnings- och 
tillsynsavgiften. Det beloppet ska motsvara det högsta av de belopp som verksamheten 
omfattas av inom verksamhetsgruppen.  
 
Om verksamheten omfattas av belopp i fler än en verksamhetsgrupp, ska de högsta beloppen 
i varje verksamhetsgrupp läggas samman enligt följande: Ett av beloppen ska ingå i 
beräkningen med sitt fulla värde. Det beloppet ska motsvara det högsta av de belopp som 
verksamheten omfattas av. Vart och ett av de övriga beloppen ska ingå i beräkningen med 
en fjärdedel av sitt fulla värde. Om summan av det fulla beloppet och en fjärdedel av de 
övriga beloppen överstiger 130 procent av det fulla beloppet, ska den del som överstiger 130 
procent inte ingå i prövnings- och tillsynsavgiften. 
 
21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas 
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har 
meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - 
verksamheten har påbörjats. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. För tillsyn som sker dessförinnan och som 
inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut.  
 
Föreligger behov av efterbehandling sedan en verksamhet upphört, utgår full avgift för 
tillsyn som föranleds därav fr.o.m. året efter det att verksamheten upphört enligt vad som 
anges i taxebilagan om avgift för tillsyn av förorenade områden. 
 
22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Avgiften ska betalas av den som bedriver 
verksamhet den 1 januari det år som avgiften avser. För tillsyn över miljöskador enligt 10 
kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är 
ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 
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Nedsättning av avgift 
 
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt 
fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.  
 
Avgiftens erläggande m.m. 
 
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
 
Betalas inte avgiften inom utsatt inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen 
erläggas på obetalt belopp. 
 
Verkställighetsfrågor m.m. 
 
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att direktionen för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 
 
26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
får förorda att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas direktionen för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds beslut om avgift hos länsstyrelsen. 
 
28 § Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund får inför varje kalenderår besluta 
att justera de i bilagorna angivna fasta avgifterna samt den avgift som skall utgå per timme 
handläggningstid med 2,5 % enligt sammanställningen i taxebilaga 2. 
 
29 § Ystad-Österlenregionens miljöförbund får göra redaktionella ändringar i bilagorna till 
denna taxa för att korrigera fel eller förbättra läsbarheten. 
____________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. För ärende som påbörjats innan 
denna taxa ikraftträdande tillämpas gällande taxa. 
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Taxebilaga 1 – Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Avgifter för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller 
anmälningsplikt gäller enligt 5§ eller 21§ förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd eller miljöbalken är tillämplig i övrigt.

Vid varje slag av verksamhet anges var tillstånd skall sökas eller anmälan göras enligt följande:

B = tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen 
C = anmälan ska göras till Miljöförbundet
U= regelbunden tillsyn av miljöfarlig verksamhet som ej är tillstånds- eller anmälningspliktig

Med avgift (timmar) avses den tid som kommer att debiteras för handläggning av ärendet. 
I de fall timavgift (T) tas ut istället för fast avgift debiteras avgift för varje timme nedlagd handläggningstid 
på ärendet. Timavgiften är fastställd av kommunfullmäktige i Tomelilla, Simrishamn och Ystad i särskild 
ordning.

Avgift 
(timfaktor) 

T= timavgift
Naturvård

Prövning
Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat,
naturminne och vattenskyddsområde som
kommunen beslutat om T

Tillsyn
Tillsyn inom naturvården T

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:

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 6 4
2. Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till mark eller vatten, till 

                  vilken vattentoalett skall anslutas 6
3. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1 eller 2 på samma

           fastighet och vid samma tillfälle 10 6
4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 6
5. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 5 (6) – 25 (24) 

personekvivalenter
10

6. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 25 - 200 personekvivalenter T
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Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten 
eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende:

1. Bergvärmepump 3
2. Övriga anläggningar 3

Prövning av ansökan om gödseldispens enligt 36 § i Statens jordbruksverks föreskrifter 
och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. 3

Anmälan
Handläggning av anmälan av verksamhet med beteckning C enligt 
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Grundavgift
Handläggningstid överstigande 24 timmar 

24
T

Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (BDT) med slamavskiljare 

och efterföljande rening. (13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd)

2. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (BDT) med rening i slutna 
gråvattenfilter innan bortledning. (enligt 13 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

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

6

T

T

Tillsyn
Planerad tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i bilaga till förordning 
(1989:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för vilken tillstånds- eller 
anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 §§ (A-, B-, C-) samt motsvarande särskilt 
specificerade inte anmälningspliktiga verksamheter, (U-objekt). 

Avgift enligt 
taxebilaga 2

Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet T

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap 10 § 
miljöbalken. (Begränsning av antal djur, försiktighetsmått för gödselhantering, 
växtodling.) T

Handläggning av information om spridning av slam.
(Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam 
används i jordbruket (SNFS 1994:2)) 4

Förorenade områden

Tillsyn av mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar enligt 10 kap 
miljöbalken T

Vattenverksamhet

Prövning
Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken T
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Anmälan
Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken T

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet T

Täkter

Tillsyn
Tillsyn av täkter T

Övriga verksamheter - hälsoskydd

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

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte sällskapsdjur 2
3. Orm som ej avses i 4 2
4.  Giftig orm 2

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom 
område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med 
stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 3

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, såsom 
förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med 
latrinkompostering, enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2

Anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd T

Handläggning enligt 38 förordningen (1998:899) av anmälan om att driva eller arrangera 
verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk 
för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercing-verktyg eller 
annat liknande

4

Handläggning enligt 38 förordningen (1998:899) av anmälan om att driva eller arrangera 
verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds bassängbad

6

Handläggning enligt 38 förordningen (1998:899) av anmälan om att driva verksamhet i 
lokal/-er för undervisning enligt följande:

Verksamhet med mer än 400 barn/elever

Verksamhet med mer än 100 men högst 400 barn/elever

8

6
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Verksamhet med högst 100 barn/elever 4

Tillsyn
Avgift för samråd enligt 12kap. 6 § miljöbalken rörande strandskydd T

Kemiska produkter och biotekniska organismer

Tillstånd
Prövning av ansökan enligt 6 kap. 1 § naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 2015:2) om 
spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

8

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet beträffande 
asbest i ventilationsanläggningar (1985:997) T

Handläggning av tillstånd och anmälan enligt 2 kap.40 § och 41§ Naturvårdsverkets 
föreskrifter (SNFS 2014:425) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 3

Information
Handläggning av information, enligt 3:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) 
om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, om att 
installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 §

T
Utrustning som kräver underrättelse enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser

Grundavgift
Handläggningstid överstigande 1 timme

1 
T

Tillsyn
Handläggning av:

1. ozonnedbrytande ämnen enligt förordningen (2016:1129) om ozonnedbrytande 
ämnen

      2. kontroll att personal och företag uppfyller certifieringskrav enligt 16, 17, 18 och 
19 §§ förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

T

T

3. rapportering av läckagekontroll enligt 15 § förordningen (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser.

                                                                                                                     Grundavgift
                                                                    Handläggningstid överstigande 1 timme

1
T

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska organismer T

Avfall och producentansvar

Prövning
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själva återvinna och bortskaffa 
hushållsavfall utöver trädgårdsavfall på fastigheten enligt 15 kap 18 § tredje och fjärde 
styckena miljöbalken
                                                                                                                  Grundavgift
                                                                    Handläggningstid överstigande 2 timmar

2
T

Prövning av ansökan om förlängt hämtningsintervall eller befrielse från hämtning 
inklusive anmälan om kompostering enligt vad respektive kommun föreskrivit i 
respektive renhållningsordning samt prövning av förnyad befrielse från hämtning enligt 
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vad Simrishamns/Tomelilla kommun er föreskrivit i renhållningsordningen för dessa 
kommuner. 

Grundavgift
Handläggningstid överstigande 1 timme

1
T

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om 
kompostering, nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än 
hushållsavfall på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 2

Tillsyn i övrigt
Regelbunden tillsyn över producenternas hantering av avfall enligt följande:

1. Avgift per materialslag T
2. Avgift per uppställningsplats/återvinningsstation i kommunen T

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36 § 
avfallsförordningen (2011:927):

Avgift per materialslag T

Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar T

Övrigt

Handläggning av miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken

Grundavgift
Handläggningstid överstigande 2 timmar

Tillsyn enligt 2 kap. miljöbalken.

Tillsyn och prövningar i övrigt enligt miljöbalken och/eller tillhörande författningar 
och/eller föreskrifter där det saknas en särskild angiven taxa. 

2
T

T

T
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Röd text – förslaget innebär höjning 
Grön text – förslaget innebär sänkning

TAXEBILAGA 2 – Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Klassnings-
kod

Prövnings
-nivå Beskrivning Avgiftsklass

Debiterade
 timmar 

 JORDBRUK
Djurhållning m.m.

1.20-1 C
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar 
och ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas 
ålder, 

2B 3
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14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 
100 kilogram kväve eller 
13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas 
som ger det lägsta antalet djur. 

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

1.20-2 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar 
och ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas 
ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 
100 kilogram kväve eller 
13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin.
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas 
som ger det lägsta antalet djur. 

2B 3
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Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

1.2001 U Anläggning med stadigvarande djurhållning, där hästhållning inte är huvudsaklig djurhållning, 
med mer än 49 men högst 100 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock 
inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1

2 2

1.2002 U  Anläggning med stadigvarande djurhållning, där hästhållning inte är huvudsaklig 
djurhållning, med mer än 10 men högst 49 djurenheter (det högsta antalet djurenheter 
under året), dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1

1B 1

1.2003 U  Anläggning med stadigvarande djurhållning, där hästhållning inte är huvudsaklig 
djurhållning, med högst 10 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte 
inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1

1 T

1.2004 U Anläggning med stadigvarande djurhållning, där hästhållning är huvudsaklig djurhållning, 
med mer än 49 men högst 100 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock 
inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1

1B 1

1.2005 U Anläggning med stadigvarande djurhållning, där hästhållning är huvudsaklig djurhållning, 
med högst 10 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1

1 T
1

1.2006
NY kod

U Anläggning med stadigvarande djurhållning, där hästhållning är huvudsaklig djurhållning, 
med högst 10 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1

1B T

 Odling
1.30 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan 

liknande jordbruksproduktion.
4 6

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

2 2

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

1B 1

1.3003 U Anläggning för torkning av gödsel 2 2
1.3004 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller 

annan liknande jordbruksproduktion.
2 2

1.3004-1 U Odling av jordbruksmark som är större än 50 hektar men högst 100 hektar för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

1B 1

1.3005 U Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 50 hektar för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

1 T

27



2020-09-14

4

1.3006 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 5 hektar 2 2
1.3007 U Fruktodling med en odlingsyta som är högst 5 hektar 1 T
 FISKODLING M.M.
5.20 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder 

förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
3 4

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

 UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, 
MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M
Berg, naturgrus och andra jordarter

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

2 2

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

5 8

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

1 T

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

2 2

10.30 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen 
mängd).

5 8

10.3001 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 3 4
10.40 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 

1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, miljöprövningsförordningen (2013:251).

3 4

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

1 T

10.50 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller

3 4
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2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om 
verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod.

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

2 2

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

4 6

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

2 2

 Råpetroleum, naturgas och kol
11.30 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol. 5 8
 Annan utvinningsindustri
13.70 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. 3 4
 LIVSMEDEL OCH FODER M.M.
 Animaliska råvaror
15.30 C

 Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår.

5 8

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

3 4

15.50-1 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst 2 000 ton produkter per 
kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass 
eller endast innebär paketering. 

12 32
12

15.50-2 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton produkter per 
kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass 
eller endast innebär paketering.

10 24
10

15.5001 U  Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av mer än 1 ton men högst 50 ton produkter per 
kalenderår. Gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast 
innebär paketering.

5 8
T
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15.80-1 C Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per 
kalenderår.

5 8

15.80-2 C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per 
kalenderår.

3 4

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

1
2

T

 Vegetabiliska råvaror
15.101
NY kod 

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. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig 
dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.

7 12

15.10101
NY kod

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

2B 3

15.125-1
NY kod 

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

7 12

15.125-2
NY kod 

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

5 8

15.12501
NY kod

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

2B 3

15.12502
NY kod

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

2 2
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Livsmedel av kombinerad råvara
15.151
NY kod 

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

7 12

15.15101
NY kod 

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

4 6

 Mjölk, oljor, fetter m.m.
15.180-1 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer 

än 50 000 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass.

9
6

20
9

15.180-2 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer 
än 20 000 ton per kalenderår men högst 50 000 ton per kalenderårsmedelvärde. Anmälningsplikten 
gäller inte om verksamheten endast avser glass.

8
5

16
8

15.180-3 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer 
än 500 ton per kalenderår men högst 20 000 ton per kalenderårsmedelvärde. Anmälningsplikten 
gäller inte om verksamheten endast avser glass.

5
3

8
4

15.18001 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av 
högst 500 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. Gäller inte om verksamheten endast avser glass.

3 4

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

5 8
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15.20001 U Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller 
fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per 
kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till allmänheten.

1 T

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

3 4

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

1 T

 Drycker m.m.
15.240-1 C Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation 

motsvarande en årlig produktion av mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

9 20

15.240-2 C Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation 
motsvarande en årlig produktion av mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

7 12

15.240-3 C Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation 
motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

5 8

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

1 T

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

5 8

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

8
6B

16
10

15.26001 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten.

4 6

15.26002
NY

U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 

2 2

32



2020-09-14

9

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

 Annan livsmedelstillverkning
15.27001 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår eller för framställning av 

startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en 
sammanlagd reaktorvolym om högst 10 kubikmeter.

4 6

Ny kod 
15.280-1 

C
Anläggning för rostning av mer än 3 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

9
5

20
8

Ny kod 
15.280-2

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

5
4

8
6

15.28003 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, 
butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

1 T

15.310 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som 
inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig 
verksamhet enligt någon av 1–27 §§.

3 4

 Foder
15.340-1 C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror 

med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.

9 20

15.340-2 C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror 
med en produktion av mer än 500 ton men högst 5 000 ton foder per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.

5 8

15.34001 U Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av högst 500 ton produkter per kalenderår, om 
verksamheten innebär annat än endast paketering.

1 T

15.360
NY

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

Fanns ej i förra 
taxan

9

20
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15.36001
NY

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

Fanns ej i förra 
taxan

5

8

15.380-1
NY

C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 33 § eller endast innebär 
paketering. Förordning (2018:1460).

7 12

15.380-2
NY

C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 500 ton 
men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 33 § eller endast innebär 
paketering. Förordning (2018:1460).

5 8

15.38001
NY

U Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av både animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 500 ton per 
kalenderår.

2 2

 TEXTILVAROR
17.30 C Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton fibrer eller textilier per 

kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt verksamhetskod 17.10 eller 17.20 enligt 
Miljöprövningsförordningen (2013:251)
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 §.

5 8

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

3 4

17.3002 U Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år. 3 4
17.3003 U Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år. 1 T
 PÄLS, SKINN OCH LÄDER
18.30-1 C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
7 12

18.30-2 C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

5 8

18.3001 U Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion av 
högst 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.

1 T
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18.3002 U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för 
en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per kalenderår

3 4

18.3003 U Anäggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för 
en produktion baserad på högst 1 ton hudar per kalenderår

1 T

 TRÄVAROR
20.10-1 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av högst 75 

kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn 
eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp.

9
7

20
12

20.1001 U Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 kubikmeter trä med träskyddsmedel 
genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning.

3 4

20.30-1 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt verksamhetskod 20.20 enligt 
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

9 20

20.30-2 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt verksamhetskod 20.20 enligt 
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

7 12

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

1B 1

20.40-1 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som 
är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

8
7

16
12

20.40-2 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som 
är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

4 6

20.40-3 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som 
är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

2B 3

20.4001 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, 

1 T
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trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår.

20.40-4 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som 
är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

8
7

16
12

20.40-5 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som 
är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 20 000 men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

7
5

12
8

20.40-6 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som 
är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter
löst mått råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

4 6

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

1 T

20.40-7 C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som 
är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter,  baserad på mer än 
5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

5 8

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

1 T

20.60-1 C Anläggning för tillverkning av fanér eller plywood 9 20
20.60-2 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per 

kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
7 12

20.60-3
NY

Anläggning för tillverkning av högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, 
spånskivor eller andra produkter av spån.

5 8

20.80-1 C Anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning.

7 12

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

5 8
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20.80-3 C Anläggning för lagring av mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om 
lagringen sker på land utan vattenbegjutning.

3 4

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

3 4

20.80-4 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 kubikmeter timmer men högst 10 000 timmer fast mått 
under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.

7
3

12
4

20.80-5 C Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 5 000 timmer fast mått under 
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.

5
3

8
4

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

1 T

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

3 4

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

1 T

20.91
NY

C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 
§.

4 6

 MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
21.1001 U Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är tillståndspliktig 

enligt verksamhetskod 21.10 enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251).
4 6

 FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION
22.10 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 
2, 3 eller 4 §.

9
6B

20
10

22.20 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 5 8
22.40-1 C Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt 

material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår om verksamhet en inte är 
tillståndspliktig enligt 3 §.

3 4
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22.4001 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men 
högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas 
per kalenderår.

1B 1

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

1 T

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

1 T

22.40-2 C Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamhet en 
inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

6 9

22.40-3 C Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamhet en 
inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

4 6

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

2 2

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

1 T

 KEMISKA PRODUKTER
24.40-1
Ny

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk 
tillverkning) mer än 100 ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
19 kap 3 §.

6B 10

24.40-2
Ny

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

5 8

24.40-3
Ny

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

3 4

24.40-4
Ny

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

2 2
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24.41
Ny

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

5 8

24.46-1
NY kod

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka naturläkemedel 
genom extraktion ur biologiskt material om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

5 8

24.46-2
NY kod

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

6 9

24.46-3
Ny kod

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka mer än 1000 ton 
men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

4 6

24.46-4
Ny kod

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka mer än 10 ton men 
högst 1000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

3B 5

24.46-5
Ny kod

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka mer än 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

3B 5

24.46-6
Ny kod

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka andra kemiska 
produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

3B 5

24.4601
Ny kod

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

3 4

24.4602
Ny kod

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

2 2

24.4603
Ny kod

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

3 4

24.44
Ny kod
24.44

C
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller 
oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

8
5

16
8

24.47
N kod

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

8
5

16
8
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2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter.

24.4701
Ny kod

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

4
3

6
4

 GUMMI- OCH PLASTVAROR
25.11-1 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 500 

ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 
19 kap. 3 eller 4 §.

10 24

25.11-2 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 100 
ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 
19 kap. 3 eller 4 §.

8 16

25.11-3 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 50 ton 
men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 
19 kap. 3 eller 4 §.

6 9

25.11-4 C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton 
men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 
19 kap. 3 eller 4 §.

4
3

6
4

25.1101 U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

1 T

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

6 9

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

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

5 8

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

4 6

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

3 4

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

1 T

25.50-4 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §.

9 20

25.50-5 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton plastråvara men högst 20 ton per kalenderår 
och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 
kap. 3 eller 4 §.

7 12

25.50-6 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton plastråvara men högst 10 ton per kalenderår 
och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 
kap. 3 eller 4 §.

5 8

25.50-7 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 3 ton plastråvara men högst 5 ton per kalenderår och 
inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 
kap. 3 eller 4 §.

4 6

25.50-8 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara men högst 3 ton per kalenderår och 
inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 

3 4
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tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §.
25.5002 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte 

omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
1 T

 ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
 Glas, glasvaror och keramiska produkter
26.1001 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 5 8
26.30 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror 

(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt verksamhetskod 26.10 eller 26.20 enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)

5 8

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

2 2

26.40 C Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
verksamhetskod 26.10 enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)

8 16

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

3 4

26.60 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt verksamhetskod 26.50 eller 26.51 enligt 
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

9 20

26.6001 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår. 2 2
 Cement, betong, kalk, krita och gips
26.7001 U Anläggning för att

1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.

4 6

26.100 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår, om 
inte verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i verksamhetskod 
26.70–26.90 enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)

8 16

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

3 4
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26.110 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

4 6

26.11001 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

3
2B

4
3

26.120 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår. 9 20

26.12001 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår. 3 4

 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
26.150-1 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser.
8 16

26.150-2 C Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

7 12

26.15001
Ny kod

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

1 T

26.160 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt verksamhetskod 90.100 eller 90.110 enligt 
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

5 8

26.180
NY

C Anläggning för tillverkning a konstgjorda mineralfibrer. Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna 
förordning

4B 7

27.1001 U Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är högst 15 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

10 24

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

3 4

27.6001 U Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår.

1 T

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

4
3

6
4

27.140 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om 
produktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 

2B 3
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
27.14001 U Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för 

en produktion av högst 1 ton per kalenderår.
1 T

 YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M.
 Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.
28.25-1
NY

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
1 eller 2 §.

3 4

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

4 6

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

1 T

28.71 C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är 
anmälningspliktig enligt verksamhetskod 28.70 enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Ersätt med: Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.

3 4

28.7101 U Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta. 1 T
28.90 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.
7
4

12
6

28.95-1
NY 

C Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter nedan:
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.

4 6
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28.95-2
NY 

C Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter nedan:
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.

3 4

28.9501
NY

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

2 2

 ELEKTRISKA ARTIKLAR
31.30 C Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor. 5 8
31.60 C Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel. 7 12
 METALLBEARBETNING M.M.
34.10 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår. 7 12
34.1001 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår. 2 2
34.20 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 4 6
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34.40 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 men högst 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 men högst 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer 
än 3,5 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt verksamhetskod 34.30 enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)

9 20

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

3 4

34.50 C Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

9 20

34.80-1 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 
kubikmeter men högst 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i verksamhetskod 34.10-34.70, 35.10 
eller 35.20 enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen 
i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som 
används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin..

9
5

20
8

34.80-2 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 
kubikmeter men högst 10 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i verksamhetskod 34.10-34.70, 35.10 
eller 35.20 enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.80-1 andra stycket.

6
4

9
6

34.80-3 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter men högst 5 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i verksamhetskod 34.10-34.70, 35.10 
eller 35.20 enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.80-1 andra stycket.

3 4

34.8001 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 
liter men högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt 
system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till 

2 2
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metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin.

34.8002 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 50 
liter men högst 200 liter. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system 
för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin 
eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

1
1

T
T

34.8003 U Anläggning med en total verkstadsyta överstigande 200 m2 där det inte förekommer 
maskinell metallbearbetning

1 T

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

18 56
30

35.20 C Skeppsvarv. 4 6
 FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
39.30 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 

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

5
4B

8
7

39.3001 U
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. mindre än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller 
någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

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

1 T

39.3002 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 1 kilogram i 
kemtvätt. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
2 eller 3 §.

2
2B

2
2

39.35
NY

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

3B 4

39.50-1 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds - eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 
4 §.

8
5

16
8

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

4
3

6
4

39.50-2 C  Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10 ton men högst 25 ton organiska 
lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds - eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 
4 §.

8
6B

16
10

39.50-3 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton men högst 10 ton organiska 
lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds - eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 
4 §.

6
5

9
8
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39.5002 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton organiska 
lösningsmedel.

5
4

8
6

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

3
2B

4
3

39.5004 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska lösningsmedel. Med 
förbrukning avses detsamma som i 39.1001 andra stycket.

1 T

 LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M.M.
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 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats 
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i 
faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 
”specifik organtoxicitet enstaka exponering 
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 
1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 
1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton 
vid ett och samma tillfälle.

6 9

39.7001 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, 
om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 

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

39.8001 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 1 T
39.90 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle 

per kalenderår.
3 4

39.9001 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår.

1 T

 GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
40.02
NY

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

5 8

 Förbränning
40.20 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling 

tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår
7
5

12
8

50



2020-09-14

27

40.60-1 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 10 men högst 20 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, 
eller 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en 
stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott.

5 8

40.60-2 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 
5 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en 
stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott.

3 4

40.60-3 C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 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.

3 4

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

2 2

40.70 C
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.

9
7

20
12

 Vindkraft
40.100 C Verksamhet med 

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

1B 1

40.10001 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter, 1 T
 Värmepumpar och kylanläggningar m.m.
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40.110 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, 
vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 
10 megawatt.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.

7
6

12
9

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

3 4

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

1 T

 VATTENFÖRSÖRJNING
41.9001 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 

personer
6 9

41.9002 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan 
kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 personer

4 6

41.9003 U Vattenverk för mer än 1000 men högst 5 000 personer 2 2
41.9004 U Vattenverk för högst 1000 personer 1 T
 FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
50.10-1 C Anläggning för tvättning av

1. fler än 10 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 200 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 1 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 2 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

3
3

4
4

50.10-2 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.

3 4

50.1001 U Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 men högst 5000 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 150 men högst 1000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

2
2

2
2

50.1002 U  Anläggning för tvättning av
1. fler än 100 men högst 250 personbilar per kalenderår,
2. fler än 10 men högst 150 andra motordrivna fordon per kalenderår.

1
1B

T
1
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50.20-1 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 
2 eller 3 §.

3
2B

4
3

50.20-2 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter men högst 5000 kubikmeter 
flytande motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 
2 eller 3 §.

2B 3

50.20-5 C Obemannad anläggning (automatmack) där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 
kubikmeter flytande motorbränsle.
Anmälningsplikt gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
enligt 20 kap. 1,2 eller 3§ Miljöprövningsförordningen (2013:251)

2 2

50.2001 U Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 50 men högst 1 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle för försäljning

1
1B

T
1

50.20-3 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-eller anmälningspliktig 
enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

4
2

6
2

50.20-4 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-eller anmälningspliktig 
enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

3
1B

4
1

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

1
1B

T
1

50.2003 U

Fordonsverkstad med uppställningsplatser med fler än tre gropar/liftar. Golvbrunn finns i verkstad.

2
2

T
2

50.2004 U
Fordonsverkstad med uppställningsplatser med högst tre gropar/liftar. Golvbrunn finns i verkstad.

1
1B

T
1

50.2005 U
 Fordonsverkstad med uppställningsplatser men golvbrunn saknas i verkstad.

1 T

50.2006
Ny kod

U Parkeringsgarage med golvbrunn > 400 platser för motorfordon 1 T

 INFRASTRUKTUR
63.20 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 
63.10.

5 8

63.2001 U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50 fritidsbåtar eller liknande 2B 3
63.2002 U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50 fritidsbåtar eller liknande 1B 1
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63.4001 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om 
instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.

4 6

63.50 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 
verksamhetskod 63.30 eller 63.40 enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)

4 6

63.5001 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 1 T
63.10001 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 1 

000 miljoner1 fordonskilometer per kalenderår 
26
9

96
T

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

19
1

60
T

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

1 T

63.10004 U Långtidsparkering > 2000 platser 2 2
63.10005 U Långtidsparkering > 500 platser 1 T
63.10101 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80 

kilometer
19
1

60
T

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

1 T

63.10103 U Övriga spåranläggningar 8
1

16
T

 LABORATORIER
73.10 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 

kvadratmeter. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan verksamhetskod i denna bilaga,
2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

7 12

73.1001 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter. 4 6
73.1002 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 

000 kvadratmeter.
7
5

12
8

73-1003 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är högst 5 000 
kvadratmeter.

4 6

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

6
4

9
6

 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
85.10 C

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
9 20

15
85.1001 U

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
6
5

9
8

85.20 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som 
steriliseringsmedel.

5
4

8
6

85.3001 U
Tandläkarmottagning där amalgam innehållande kvicksilver hanteras.

1
1B

T
1

85.4001
NY

U Djursjukhus och liknande 1 T

 RENING AV AVLOPPSVATTEN
90.16-1 C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 500 men högst 2 000 personekvivalenter.
5 8

90..16-2 C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 200 men högst 500 personekvivalenter.

5 8

90.2001 U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 100 personekvivalenter men 
högst 200 personekvivalenter.

5 8
3

90.2002 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 50 men högst 100 personekvivalenter.

2 2
T

90.2003 U
Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm.

1 T

 AVFALL
Ny text Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, 

samla in avfall och uttjänt bil avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.
Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som i avfallsförordningen (2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma som i 
förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

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

6 8

90.4001 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något 
tillfälle är
1.mer än 5 ton men högst 10 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller
2.mer än 5 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

2 2
1

90.4002 U Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten 1B 1
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, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.

3 4

90.6001 U Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 100 men högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. mer än 750 men högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 0,5 ton men högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 100 men högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 
5. mer än 100 men högst 200 kilogram i andra fall.

1B 1

 Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m.
90.29
NY

C Förbereda avfall för återanvändning. 3 4

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

5
4

8
6

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

2 2
1

90.90 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som utgörs av elektriska 
eller elektroniska produkter innan ytterligare behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som innehåller 
isolerolja.

6
5

9
8
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90.110-1 C Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden 
avfall är större än 5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.

4 6

90.110-2 C Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden 
avfall är högst 5 000 ton avfall per kalenderår.

4 6

90.110-3
NY kod 

C Genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- 
eller anläggningsändamål.

4 6

Uttjänta fordon
90.120 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 

1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen 
återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen.

6
4

9
6

 Användning för anläggningsändamål
Ny kod
90.141

C Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, 
om föroreningsrisken är ringa. Förordning (2016:1188).

3 T

Ny kod
90.141-1

U
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är mindre än ringa risk. Förordning 
(2016:1188).

1 T

 Biologisk behandling
90.170-1
Ny kod 
90.171-1

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

5
3

8
4

90.170-2
Ny kod 
90.171-2

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

4
3

6
4

90.170-3
Ny kod 
90.171-3

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

3
2B

4
3

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

 Förbränning
90.230 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns 

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

4 6

 Animaliska biprodukter m.m.
90.251
NY

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

5 8

 Deponering
90.281
Ny kod 

C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar 
som massorna har muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa.
Förordning (2018:1460).

3 4

90.28001 U Uppläggning av snö från gaturenhållning 1   T
90.382
Ny kod 

Sjukhus som konverterar smittförande avfall 1B T

90.341
Ny kod 

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

3 4

90.34101
Ny kod 

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

 Annan återvinning eller bortskaffande
90.370 C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats där 

behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en tolvmånadersperiod och inte är 
tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.

7 12
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90.375 C Avvattning av icke-farligt eller farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 
2000 ton

7
5

12
8

90.390
90.391
Ny kod

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

4 6

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

3 4

90.520
Ny kod

C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av koldioxid. 7 12

 SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M.
92.20
Ny kod till 
92.20

C
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 5 000 skott 

4
2

6
2

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

1
1B

T
1

92.30 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. 5 8
92.10001 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål 2

2B
2
3

92.10002 U Golfbana med sammanlagt med fler än 9 hål men högst 18 hål 1B
2

1
2

92.10003 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål 1
1B

T
1

 TEXTILTVÄTTERIER
93.10-1 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
28 kap. 1 eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §.

2B 3

93.1002
Ny Kod

U
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

1 T

 ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
 Lackering m.m.
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100.1001 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår 6
2B

9
3

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

3
2

4
2

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

4
9
6

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

3
2B

4
3

101.1003 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år 1 T
101.1004 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per 

år
7
4

12
6

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

3
2B

4
3

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

TAXEBILAGA 2 – Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Avgiftsklass Debiterade
Timmar

 Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasial utbildning

200.10-1
NY

C Verksamhet med utbildning på gymnasienivå eller motsvarande med boende för elever 4 6

200.10-2 C
Verksamhet med utbildning på gymnasienivå eller motsvarande med mer än 250 elever 
utan boende

Klass 
saknas

4 
5

200.10-3 C  
Verksamhet med utbildning på gymnasienivå eller motsvarande med högst 250 elever utan 
boende

3 4 
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Grundskola
200.10-4 C

Verksamhet med utbildning på grundskolenivå eller motsvarande med mer än 250 elever 
(inkl. förskoleklass)

2
Klass 

saknas

2
5

200.10-5 C Verksamhet med utbildning på grundskolenivå eller motsvarande med mer 125 men högst 
250 elever (inkl. förskoleklass)

3 4 

2020.10-9
NY

Verksamhet med utbildning på grundskolenivå eller motsvarande med högst 125 elever 
(inkl. förskoleklass)

2B 4
 3

Förskola
200.10-6 C Förskola med högst 100 barn 2B 3
200.10-7 C

Förskola med mer än 100 barn (inkl. förskoleklass)

1 
3

T 
4

200.10-8 U
Familjedaghem, fristående förskoleklass, öppen förskola

1 T 
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Eftergymnasial utbildning
2020.10-10
NY

U Verksamhet med utbildning på eftergymnasial nivå eller motsvarande med boende för 
elever

3 4

2020.10-11
NY

U Verksamhet med utbildning på eftergymnasial nivå eller motsvarande med mer än 50 elever 
utan boende

2B 3

2020.10-12
NY

U Verksamhet med utbildning på eftergymnasial nivå eller motsvarande med högst 50 elever 
utan boende

2 2

Samlingslokaler och liknande
200.20-1 U  Samlingslokaler t.ex. bio, teater, kyrkor, dagcenter, bibliotek 1 T
200.20-2
Ny kod

U Fritidsgård och liknande 1 T

Skönhetsvård och liknande
200.30-1 U Solarium 2 2
200.30-2 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr, massage och liknande icke anmälningspliktig 

verksamhet (38§)
1 T

200.30-3 U Frisersalong 1B 1

Vård och hälsa
200.40-1 U Lokaler för äldreboende vård eller annat omhändertagande fler än 10 boende 3 4
200.40-2 U okaler för äldreboende, vård eller annat omhändertagande högst 10 boende 2 2
200.40-3 U

C Övrig anmälningspliktig stickande/skärande 38§ t.ex. fotvård, microblading, lancett, 
piercing, microneedling. Ej akupunktur 

2
Ny
1C

2
 1,5

200.40-4
NY

C Tatuering 2 2

200.40-5 U
C Akupunktur

1 T

200.40-6
NY

U
Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande

1 T

Idrott och liknande
200.50-1 U

Idrottsanläggning, gym eller motsvarande med 3 eller fler träningssalar/aktivitetsrum
2B
2

3
2

200.50-2 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande med 2 träningssal/aktivitetsrum 2 2
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Ny
1C

1,5 

200.50-8
Ny Kod Idrottsanläggning, gym eller motsvarande med 1 träningssal/aktivitetsrum

1 2
1

200.50-3 C Mindre bassängbad (mindre än 20 m lång) som är upplåtna åt allmänheten t.ex. badtunnor, 
jazzuci, mindre pool

2 2

NY 
200.50-4

C Större bassängbad (min 20 meter lång) som är upplåtna för allmänheten eller som annars 
utnyttjas av många människor (avgiften avser bassängbad med 1 reningsanläggning) 

Större bassängbad (min 20 meter lång) som är upplåtna för allmänheten eller som annars 
utnyttjas av många människor (avgiften avser varje extra reningsanläggning om 
bassängbadet har mer än 1 reningsanläggning)

2B

1B

            3

1

200.50-5 U Strandbad 2 2
200.50-6 U Idrottsanläggning (utomhus) utan konstgräs 1 T
200.50-7
NY

Idrottsanläggning med konstgräs 2B 3

Boende
200.60-1 U Bostadsinnehavare med mer än 500 lägenheter 4 6
200.60-2 U Bostadsinnehavare mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter 3 4
200.60-3 U Bostadsinnehavare mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter 2 2

Tillfälligt boende
200.60-4 U Bostadsinnehavare med mer än 3 men högst 25 lägenheter (not.3 för att följa OVK krav) 1 T
200.60-5 U Tillfälligt boende med fler än 40 rum/lägenheter. 3 4
200.60-6 U Tillfälligt boende med 16 eller fler rum men högst 40 rum/lägenheter. 2 2
200.60-7 U Camping/stuganläggning med 30 stycken eller mer husvagns-, husbils- eller tältplatser 

och/eller stugor 16 stycken eller fler
2 2

200.60-10
NY kod

U Camping/stuganläggning med 15 men högst 29 stycken husvags-, husbils- eller tältplatser 
och/eller stugor 3 stycken men högst 15 stycken 

1B 1

200.60-8 U Camping med 6 men högst 14 stycken husvags-, husbils- eller tältplatser 1 T
200.60-9 U Tillfälligt boende med 3 eller fler rum/lägenheter men högst 15 rum (not höjning från 10) 1B 1
200.60-9B U Ersätt med: Tillfälligt boende med 3 eller fler rum/lägenheter högst 15 rum med enbart 

frukostservering (not höjning från 10)
1A 0,5
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Förvaring av djur
200.70-1 U

Lokaler för förvaring av djur 
1B
 1

1 
T
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

     

2020-10-05

 DIR §113     Dnr  ADM.2020.3255 
 
 
  
  
 

Direktionen - Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 

Beslut
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund godkänner taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen och överlämnar taxan för beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 
Nuvarande timtaxa är 1303 kr. Direktionen vill understryka att denna taxan gäller endast för 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Den 1 juli 2020 överfördes alkoholtillsynen till miljöförbundet. Det finns en gällande taxa sedan 
tidigare som ändrats inom vissa områden. I taxeförslaget finns färre justeringar. 

Under 2021 kommer taxan i samråd med krögarföreningarna i respektive kommun att revideras. Det 
ska vara tydligt vad som står bakom antalet timmar i taxan gällande alkoholtillsynen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Carina Barthel, miljöchef
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

Förslag till beslut
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund godkänner taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen och överlämnar taxan för beslut i resp medlemskommuns kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun
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  Sid 1 (3)
                   

Alkoholenheten, Tomelilla Kommun, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla. Växel: 0417-180 00.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen för Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystads kommuner enligt alkohollagen – Avgifter 2021

1 § Denna taxa gäller avgifter för direktionen på Ystad-Österlenregionens miljöförbunds 
kostnader för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och enligt de 
föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Taxan är beslutad med stöd av 8 kap. 10 
§ i lagen. 

2 §   Vid tillämpning av taxa för år 2021 är timtaxan 1 303 kr per timme handläggningstid. 
Gäller endast för 4 §.

3 § Ansökningsavgifter
 Stadigvarande tillstånd för allmänheten....................................................................11 300 kr 

 Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap................................................................11 300 kr

 Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap vid cateringverksamhet .........................11 300 kr

 Stadigvarande tillstånd för allmänheten p g a byte av bolagsform (nytt org.nr 
medför nyansökan) avser befintlig tillståndshavare i kommunen med oförändrad 
verksamhet ..................................................................................................................8 200 kr

 Stadigvarande tillstånd för allmänheten, avser pausservering ....................................8 200 kr

 Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe .........................................8 200 kr

 Stadigvarande tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme
(avser i kommunen befintliga tillståndshavare, en gemensam ansökan) ....................8 200 kr

 Anmälan och godkännande av lokal vid cateringverksamhet, avser ej tidigare 

godkänd lokal..............................................................................................................1 100 kr

 Anmälan av lokal vid cateringverksamhet, avser tidigare godkänd lokal .....................400 kr

 Tillfälligt tillstånd för allmänheten

a)  1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang .....................................................5 100 kr

b)  mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ...............................................6 200 kr

 Tillfälligt tillstånd för allmänheten, avser tillfällig pausservering

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang......................................................1 100 kr

b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang................................................2 100 kr

 Tillfälligt tillstånd för allmänheten
 (avser i kommunen befintliga tillståndshavare)

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang......................................................2 100 kr

b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang................................................3 600 kr
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 Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang (avser partihandlare)

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................4 600 kr

b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................5 700 kr

 Tillfälligt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme 
(avser i kommunen befintliga tillståndshavare, en ansökan per arrangemang)

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................1 800 kr

b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................3 600 kr

 Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap (avser ett tillfälle och kan beviljas 
högst 12 gånger per år)................................................................................................1 100 kr 
Vid fler än 12 tillfällen per år söks stadigvarande tillstånd för slutna 
sällskap, se avgift ovan.

 Tillfällig utökning i befintligt stadigvarande tillstånd avseende serveringstid, serveringsyta
a) för allmänheten .................................................................................................... 2 100 kr
b) för slutna sällskap .................................................................................................1 100 kr

Förändring eller tillägg i gällande tillstånd

a) Tillägg av cateringtillstånd i befintligt stadigvarande tillstånd (avser i kommunen

befintliga tillståndshavare)..........................................................................................6 200 kr                                                 

b) Byte av bolagsman/styrelse/ägare eller annan PBI (person med betydande 

inflytande) med aktieinnehav om 20 % eller mer .......................................................6 200 kr 

c) Byte av bolagsman/styrelse/ägare eller annan PBI (person med betydande 

inflytande) med aktieinnehav mindre än 20 % ...........................................................3 700 kr    

d) Ändrade serveringstider ..............................................................................................3 700 kr

e) Om-/tillbyggnad eller på andra sätt ändrade serveringslokaler ..................................3 700 kr

f) Ändring av alkoholdrycker som får serveras ..............................................................3 700 kr

g) Tillägg av uteservering................................................................................................3 700 kr

h) Namnbyte på serveringsställe, namnändring på bolag med bibehållet org.nr ........utan avgift 

Övrigt
i) Anmälan kryddning av snaps ..................................................................................utan avgift 

j) Anmälan om provsmakning (avser i kommunen befintliga tillståndshavare) ........utan avgift 

k) Anmälan om rumsservering och/eller minibar........................................................utan avgift 
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Sid 3 (3)

Kunskapsprov
 Kunskapsprov, kostnad per provtillfälle, max 3 gånger/person/ansökan ...................2 000 kr

 Kostnad för auktoriserad tolk.......................................................................Självkostnadspris

Tillsynsavgifter

Fast tillsynsavgift/år för stadigvarande tillstånd .........................................................1 900kr 
I den fasta tillsynsavgiften ingår avgift för en deltagare i utbildningen 
Ansvarsfull Alkoholservering som Ystad-Österlenregionens miljöförbund anordnar årligen.

Rörlig tillsynsavgift/år för stadigvarande tillstånd 
Den rörliga tillsynsavgiften baseras på årsomsättning av alkoholdrycker för varje serveringsställe, 
avser tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd. 
Rörlig tillsynsavgift tas ut med 1% av redovisad årsomsättning av alkoholdrycker, dock högst 
16 200 kr.
Restaurangrapport
Den rörliga tillsynsavgiften baseras på årsomsättningen av alkoholdrycker, som tillståndshavaren 
redovisar i restaurangrapporten. Restaurangrapporten ska lämnas in varje år enligt 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter om servering av spritdrycker, vin, 
starköl och andra jästa alkoholdrycker. 
Om restaurangrapporten inte kommer in i tid skickar Alkoholenheten påminnelse.
Påminnelseavgift försenad restaurangrapport.....................................................................550 kr 

4 § I den fasta tillsynsavgiften /anmälningsavgiften ingår inte:
- Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamheten bryter mot tillstånd 

eller villkor, inte följer föreläggande eller förbud eller har bristande egenkontroll

- Bristfälliga underlag till ansökningar och anmälningar som kräver komplettering och 
extra handläggning

- Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten

- Handläggning av klagomål

För handläggning som debiteras med extra timavgift genom att den faktiska nerlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Sådan timavgift debiteras i efterhand och per 
påbörjad halvtimme.

5 § Nedsättning av avgift
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa 
sättas ned eller efterskänkas
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 PRIVATPERSONER – ENSKILDA HUSHÅLL  
2021                                    

inkl. moms 
2020                              

inkl. moms 

  
  

 I tätorter används separata kärl för rest- och matavfall.  I abonnemang avseende 140 och 
190 liters kärl ingår obligatoriskt ett 140 liters matavfallskärl per restavfallskärl 
(grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av 370 och 660 liters kärl ingår max två 
matavfallskärl kostnadsfritt. På landsbygd och i fritidsbyar används ett delat 370 liters kärl 
för rest- och matavfall.  
 

  

    

  14-dagarshämtning (26 ggr/år)    

  140 liters kärl 1 614 1 582 

  190 liters kärl 1 739 1 705 

  370 liters kärl 
 

3 300 3 235 

 370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 1 739 1 705 

  660 liters kärl 5 185 5 083 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 883 1 845 

  Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -251 -246 

     

  Fritidshämtning (15 ggr/år)    

  190 liters kärl 1 606 1 575 

  370 liters kärl 2 729 2 675     

 370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 1 606 1 575 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 694 1 661 

  Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -156 -153 

    

    

    

 Abonnemang som kräver särskilt tillstånd beviljat av 
Ystad/Österlenregionens miljöförbund 

  

    

 Förlängt hämtningsintervall - för restavfall med matavfallsinsamling  
 

  

  190 liters kärl 1 gång/månad + 140 liters matavfallskärl, 26 ggr/år 1 604 1 572 

  190 liters kärl 4 ggr/år + 140 liters matavfallskärl, 26 ggr/år 1 435 1 407 

  190 liters kärl 2 ggr/år + 140 liters matavfallskärl, 26 ggr/år 1 394 1 367 

    

 Förlängt hämtningsintervall - för restavfall men utan matavfallsinsamling  
Tillståndet förutsätter egen kompostering. 

  

  190 liters kärl, 1 gång/månad 1 285 1 260 

  190 liters kärl, 4 ggr/år  1 199 1 175 

  190 liters kärl, 2 ggr/år 1 139 1 116 
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 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  
Privatpersoner – enskilda hushåll 

2021                                        
inkl. moms 

2020                              
inkl. moms 

    

  Grundavgift (renhållningsföreskrifterna 9, 59, 61, 63, 64 §§)  
Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Avgiften finansierar kostnader för 
återvinningscentraler, insamling farligt avfall och vitvaror, information och administration. 
Avgiften debiteras årligen vid befrielse från hämtning av avfall samt uppehåll i hämtningen. 

945 926 

 Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år)   

 190 liters kärl 731 731 

 370 liters kärl 1 021 1 021 

    

 Tilläggstaxa för osorterat avfall 
Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall, per kärl 

 
1 511 

 

 
1 482 

 
    

 Gemensamt kärl (renhållningsföreskrifterna 23 §)  
Varje kund debiteras grundavgift + andel av hämtningsavgift, skatt och moms.  
Prisexempel: Två kunder delar på 1 st 190 liters restavfallskärl och 1 st 140 liters  
matavfallskärl med 14-dagarshämtning, alt 1 st delat 370l kärl (landsbygd), per kund 

 
 
 

1 341 

 
 
 

1 315 

    

 Dragvägsabonnemang  
Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 

  

 0 meter – 15 meter 41 41 
 15 meter – 30 meter 82 82 

    

 Veckohämtningsabonnemang privatperson (vecka 25-34) 
Tilläggsavgift på ordinarie taxa, per år 

 
1 069 

 
1 048 

     

 Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd), per st 63 61 

    

 Extra hämtning  
Förbeställd budning av rest- och matavfallskärl utöver ord. hämtning, per enhet 
                                     

 
333 

 
326 

 För 2:a och efterföljande enheter, 140-370 liters kärl 41 
 

41 
  För 2:a och efterföljande enheter, 660 liters kärl 

 
53 51 

    

 Rengöring av kärl    
Avgiften tas ut vid rengöring av kärl, kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt 
abonnemang) samt tillfällig utökning av kärl, per enhet 
 

 
 

333 

 
 

326 

 För 2:a och efterföljande enheter 79 77 

    

 Kostnad för förstört kärl  
Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell  
prislista från leverantör. 
 

  

    

 Hyra av lås till kärl, per st 84 82 

 Hyra av lock i lock till kärl, per st 138 135 

 Hämtning av grovavfall från hushåll, inställelseavgift/st 1 530 1 500 

 Hämtning av grovavfall från hushåll (förbeställd), timtaxa 1 530 1 500 

 Städning, timtaxa 1 000 980 

 Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning 183 179 
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 FLERFAMILJSBOSTÄDER 2021                                      
inkl. Moms 

2020                            
inkl. moms 

  
  

 I abonnemang avseende 140 och 190 liters kärl ingår obligatoriskt ett 140 liters 
matavfallskärl per restavfallskärl (grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av  
370 och 660 liters kärl ingår max två matavfallskärl kostnadsfritt. 
 

  

    

  14-dagarshämtning (26 ggr/år)    

  140 liters kärl 1 614 1 582 

  190 liters kärl 1 739 1 705 

  370 liters kärl 3 300 3 235 

  660 liters kärl 5 185 5 083 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 883 1 845 

    

 Veckohämtning (52 ggr/år)    

  190 liters kärl  3 398 3 331 

  370 liters kärl 5 153 5 052 

  660 liters kärl 8 919 8 744 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 3 645 3 574 

    

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år)   

 190 liters kärl  7 005 6 868 

 370 liters kärl 10 821 10 609  

 660 liters kärl 18 728 18 360 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 7 659 7 509 

    

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år)   

 190 liters kärl  10 868 10 655 

 370 liters kärl 16 490 16 167 

 660 liters kärl 28 535 27 976 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 11 670  11 441 

    

    

    

 Matavfallshämtning   

 140 liters matavfallskärl utöver grundabonnemanget enligt ovan, per kärl 
Denna taxa gäller även för kunder med matavfallsabonnemang där insamling  
av matavfall i kombination med restavfall ännu ej införts. 

  

 14-dagarshämtning (26 ggr/år) 629 616 

  Veckohämtning (52 ggr/år) 1 100 1 079 

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år) 2 313 2 267 

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år) 3 523 3 454 
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 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  
Flerfamiljsbostäder 

2021                                      
inkl. moms 

2020                              
inkl. moms 

    

  Grundavgift (renhållningsföreskrifterna 9, 59, 61 §§)  
Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Avgiften finansierar kostnader för 
återvinningscentraler, insamling farligt avfall och vitvaror, information och administration. 
Avgiften debiteras årligen vid befrielse från hämtning av avfall samt uppehåll i hämtning. 

945 926 

 Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år)   

 190 liters kärl 731 731 

 370 liters kärl 1 021 1 021 

    

 Tilläggstaxa för osorterat avfall 
Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall, per kärl 

 
1 511 

 

 
1 482 

 

    

 Gemensamt kärl (renhållningsföreskrifterna 21 §)  
Varje kund debiteras grundavgift + andel av hämtningsavgift, skatt och moms.  
Prisexempel: Två kunder delar på 1 st 190 liters restavfallskärl och 1 st 140 liters  
matavfallskärl med 14-dagarshämtning, per kund 

 
 
 

1 341  

 
 
 

1 315 

    

 Dragvägsabonnemang  
Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 

  

 0 meter – 15 meter 41 41 

 15 meter – 30 meter 82 82 

    

 Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd), per st 63 61 

    

 Extra hämtning  
Förbeställd budning av rest- och matavfallskärl utöver ord. hämtning, per enhet 
 

 
333 

 
326 

 För 2:a och efterföljande enheter, 140-370 liters kärl 41 
 

41 
  För 2:a och efterföljande enheter, 660 liters kärl 53 51 

    

 Rengöring av kärl    
Avgiften tas ut vid rengöring av kärl, kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt 
abonnemang) samt tillfällig utökning av kärl, per enhet 
 

 
 

333 

 
 

326 

 För 2:a och efterföljande enheter 79 77 

    

 Kostnad för förstört kärl  
Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell  
prislista från leverantör. 
 

  

    

 Hyra av lås till kärl, per st 84 82 

    

 Hyra av lock i lock till kärl, per st 138 135 

    

 Hämtning av grovavfall från hushåll (förbeställd), timtaxa 1 530 1 500 

 Hämtning av grovavfall från hushåll, inställelseavgift/st 1 530 1 500 

    

 Städning, timtaxa 1 000 980 

    

 Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning 183 179 
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 VERKSAMHETER  
2021                        

inkl. moms 
2020                           

inkl. moms 

    

 I abonnemang avseende 140 och 190 liters kärl ingår obligatoriskt ett 140 liters 
matavfallskärl per restavfallskärl (grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av  
370 och 660 liters kärl ingår max två matavfallskärl kostnadsfritt. 
 

  

    

  14-dagarshämtning (26 ggr/år)    

  140 liters kärl 1 614 1 582 

  190 liters kärl 1 739 1 705 

  370 liters kärl 3 300 3 235 

  660 liters kärl 5 185 5 083 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 883 1 845 

    

 Veckohämtning (52 ggr/år)    

  190 liters kärl  3 398 3 331 

  370 liters kärl 5 153 5 052 

  660 liters kärl 8 919 8 744 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 3 645 3 574 

    

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år)   

 190 liters kärl  7 005 6 868 

 370 liters kärl 10 821 10 609 

 660 liters kärl 18 728 18 360 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 7 659 7 509 

    

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år)   

 190 liters kärl  10 868 10 655 

 370 liters kärl 16 490 16 167 

 660 liters kärl 28 535 27 976 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 11 670 11 441 

     

    

    

 Matavfallshämtning   

 140 liters matavfallskärl utöver grundabonnemanget enligt ovan, per kärl   

 14-dagarshämtning (26 ggr/år) 629 616 

  Veckohämtning (52 ggr/år) 1 100 1 079 

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år) 2 313 2 267 

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år) 3 523 3 454 
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 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  
Verksamheter 

2021                           
inkl. Moms 

2020                          
inkl. Moms 

    

  Grundavgift (renhållningsföreskrifterna 9 och 61 §§)  
Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Avgiften finansierar bl.a. kostnader 
för information och administration. Avgiften debiteras årligen vid uppehåll i 
hämtningen. 

945 926 

    

 Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år)   

 190 liters kärl 731 731 

 370 liters kärl 1 021 1 021 

    

 Tilläggstaxa för osorterat avfall 
Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall, per kärl 

 
1 511 

 

 
1 482 

 

    

 Dragvägsabonnemang  
Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 

  

 0 meter – 15 meter 41 41 

 15 meter – 30 meter 82 82 

    

 Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd), per st 63 61 

    

 Extra hämtning  
Förbeställd budning av rest- och matavfallskärl utöver ord. hämtning, per enhet 
ordinarie hämtning, per enhet  

 
333 

 
326 

 För 2:a och efterföljande enheter, 140-370 liters kärl 41 
43 

41 
  För 2:a och efterföljande enheter, 660 liters kärl 53 51 

    

 Rengöring av kärl    
Avgiften tas ut vid rengöring av kärl, kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt 
abonnemang) samt tillfällig utökning av kärl, per enhet 
 

 
 

333 

 
 

326 

 För 2:a och efterföljande enheter 79 77 

    

 Kostnad för förstört kärl  
Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell  
prislista från leverantör. 

  

    

 Hyra av lås till kärl, per st 84 82 

    

 Hyra av lock i lock till kärl, per st 138 135 

    

 Hämtning av grovavfall (förbeställd), timtaxa 1 530 1 500 

 Hämtning av grovavfall, inställelseavgift/st 1 530 1 500 

    

 Städning, timtaxa 1 000 980 

    

 Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning 183 179 
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Ansvar för avfallet 
 

Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren 
av den fastighet där avfallet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor 
eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (avfallsplanen och 
föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). 
 
 

Avgiftsskyldighet 
 

Avgiften debiteras två gånger per år, i mars och september, och avser vid varje debiteringstillfälle tre månader i 
efterskott och tre månader i förskott, sk. preliminärdebitering. Avgiften betalas till Ökrab. 
 
Det är fastighetsägarens skyldighet att betala för renhållning och därför ska ägaren alltid stå för renhållnings-
abonnemanget. Om hyresgäst finns på fastigheten får ägaren själv debitera denna. 
 
Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att abonnemanget står på nyttjanderättshavare, dvs. i de fall  
det gäller en rörelseidkare eller vid flerbostadsfastigheter med gemensamma soputrymmen. 
 
Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sitt abonnemang har Ökrab rätt att omedelbart avsluta 
abonnemanget och överföra det på fastighetsägaren. Ökrab skall omedelbart underrätta fastighetsägaren när sådana 
åtgärder sker.  
 
Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas  
till Ökrab. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuell kreditering 
 

Vid eventuell kreditering eller reducering av renhållningsavgiften på grund av överhopp i hämtning medges kreditering 
endast för en tidsperiod av: 
 

- högst en månad före gjord anmälan om överhopp vid veckohämtning 
- högst två månader före gjord anmälan om överhopp vid 14-dagarshämtning/månadshämtning 
- högst fyra månader före gjord anmälan om överhopp vid fritidshämtning.       
 

 
Renhållningstaxans giltighet 
 

Renhållningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun och Tomelilla kommuner  
2020-xx-xx. Taxan gäller fr.o.m. 2021-01-01. 
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TAXA 
 

Container 
Förslag 2021 

Jämförelse 2021-2020 
Taxehöjning 2% mot 2020 

 
 

 
 

Måsalycke Avfallsanläggning, 277 45  SANKT OLOF 
Tel 0414-285 70 e-post kundservice@okrab.se, www.okrab.se 
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CONTAINERTÖMNING   
2021                                  

inkl. Moms 
2020                          

inkl. Moms 

 Hushållsavfall och jämförbart avfall i container   

    

 Hyra containers   

 Baklastarcontainer 4 kbm                    304 kr/st 298 kr/st 

 Baklastarcontainer 6-10 kbm  310 kr/st 304 kr/st 

 Liftcontainer 10-12 kbm 389 kr/st 381 kr/st 

 Utsättning och hemtagning av container   

 Utsättning och hemtagning av baklastarcontainer 

 

1 050 kr/st 1 030 kr/st 

 Utsättning och hemtagning av liftcontainer 1 444 kr/st 1 416 kr/st 

    

 Tömning av container   

 Baklastarcontainer   

 Tömning 1 gång/vecka 4-8 kbm 375 kr/st 368 kr/st 

 Tömning 1 gång/vecka 10 kbm 580 kr/st 569 kr/st 

 Tömning varannan vecka 4-8 kbm 363 kr/st 356 kr/st 

 Tömning varannan vecka 10 kbm 580 kr/st 569 kr/st 

 Tömning var 4:e vecka 4-8 kbm 363 kr/st 356 kr/st 

 Tömning var 4:e vecka 10 kbm 580 kr/st 569 kr/st 

 Tömning 2 ggr/vecka 4-8 kbm 363 kr/m 356 kr/m 

 Tömning 2 ggr/vecka 10 kbm 580 kr/st 569 kr/st 

 Tömning 3 ggr/vecka 4-8 kbm 363 kr/st 356 kr/st 

 Tömning 3 ggr/vecka 10 kbm 580 kr/st 569 kr/st 

 Tömning efter budning 4-10 kbm     723 kr/st 708 kr/st 

    

 Liftcontainer   

 Tömning 1 gång/vecka 10 kbm 1 171 kr/st 1 148 kr/st 

 Tömning 1 gång/vecka 12 kbm 1 171 kr/st 1 148 kr/st 

 Tömning 1 gång varannan vecka 10 kbm 1 224 kr/st 1 200 kr/st 

 Tömning 1 gång varannan vecka 12 kbm 1 578 kr/st  1 546 kr/st 

 Tömning 2 ggr per vecka 10 kbm 1 235 kr/st 1 211 kr/st 

 Tömning 2 ggr per vecka 12 kbm 1 235 kr/st 1 211 kr/st 

 Tömning 3 ggr per vecka 10 kbm 1 575 kr/st 1 544 kr/St 

 Tömning 3 ggr per vecka 12 kbm 1 575 kr/st 1 544 kr/st 

 Tömning efter budning 10-12 kbm 1 448 kr/st 1 419 kr/st 
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Ansvar för avfallet 
 

Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren 

av den fastighet där avfallet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor 

eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (avfallsplanen och 

föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). 

 

 

Avgiftsskyldighet 
 

Utöver avgifterna för hyra och tömning av container tillkommer en behandlingsavgift för avfallet. Priset debiteras i 

enlighet med behandlingsanläggningens taxa.  

 

Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att containertömning debiteras på nyttjanderättshavare, dvs. i 

de fall det gäller en kommersiell fastighet. 

 

 

Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sina containeravgifter har Ökrab rätt att omedelbart avsluta 

abonnemanget och avsluta abonnemanget.   

 

Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas  

till Ökrab. 

 

- Renhållningstaxans giltighet 
 

Renhållningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun och Tomelilla kommuner  

2020-xx-xx. Taxan gäller fr.o.m. 2021-01-01. 
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TAXA 
 

SLAMTÖMNING 
2021 

Jämförelse 2020-2021 
Ingen prishöjning mot 2020 
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SLAMTÖMNING   
2020                                  

inkl. Moms 
2021                           

inkl. Moms 

 Enskilda anläggningar   

    

 Kampanj, för en brunn/tank och max 6 kbm                    1 013 kr/st 1 013 kr/st 

 Budning, för en brunn/tank och max 6 kbm  1 374 kr/st 1 374 kr/st 

 Tillägg för 2:a och efterföljande slamavskiljare (t ex köksbrunn), per st 375 kr/st 375 kr/st 

    

 Timtaxa kombibil (akuttömning) 

 

4 125 kr/st 4 125 kr/st 

 Kombibil tömning och spolning av brunn inkl extra arbete som spädning mm 4 500 kr/st 4 500 kr/st 

 Timtaxa kombibiltömning av anläggning över 6 kbm 2 750/tim 2 750 kr/tim 

 Timtaxa kombibil enbart spolning av anläggning 2 250 kr/tim 2 250 kr/tim 

 Slamtömning inkl. spolning av anläggning, ej akut 2 750 kr/tim 2 750 kr/tim 

 Övriga extra tjänster i samband med tömning 2 500 kr/tim 2 500 kr/tim 

    

 Jourtaxa (kvällar och helger) 4 915 kr/st 4 915 kr/st 

 Överkubik, per kbm över 6 kbm 338 kr/st 338 kr/st 

 Slanglängd över 25 meter, tillägg per meter 113 kr/m 113 kr/m 

 Framkörningsavgift/bomkörning 766 kr/st 766 kr/st 

 Framgrävning av lock och koppling, timtaxa      874 kr/tim 874 kr/tim 

    

 Fettavskiljare   

    

 Schemalagd tömning av fettavskiljare 1 435 kr/st 1 435 kr/st 

 Tömning av fettavskiljare senast 2 dag efter beställning 2 063 kr/st  2 063 kr/st 

 Akut tömning av fettavskiljare inom 4 tim 2 500 kr/st 2 500 kr/st 

 Överkubik, per kbm över 6 kbm 688 kr/st 688 kr/st 

 Transportkostnad till behandlingsanläggning 2 500 kr/tim 2 500 kr/tim 

 

 

Ansvar för slammet 
 

Ansvarig för slammet är den som orsakar att en produkt blir slam. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren 

av den fastighet där slammet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor 

eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (avfallsplanen och 

föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). 

 

 

Avgiftsskyldighet 
 

Enligt gällande renhållningsordning skall samtliga enskilda anläggningar tömmas 1 gång per år av Ökrab utsedd 

entreprenör, dvs Ragn-Sells AB. Skulle extra tömningar behövas utöver detta beställs detta av Ökrab.  
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Fettavskiljare tömmes 4 ggr/år, utöver detta sker tömning via budning. 

Avgiften betalas till Ökrab. 

 

Det är fastighetsägarens skyldighet att betala för slamtömning av enskilda anläggningar. Om hyresgäst finns på 

fastigheten får ägaren själv debitera denna. 

 

Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att slamtömning debiteras på nyttjanderättshavare, dvs. i de  

fall det gäller en kommersiell fastighet. 

 

 

Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sina slamtömningar har Ökrab rätt att omedelbart avsluta 

abonnemanget och överföra det på fastighetsägaren. Ökrab skall omedelbart underrätta fastighetsägaren när sådana 

åtgärder sker.  

 

Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas  

till Ökrab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83



 

 

ATT TÄNKA PÅ INNAN ER SLAMTÖMNING UTFÖRS 
 
1. Framkomlighet 

Se till att vägen är framkomlig och att vägunderlaget bär för en större lastbil på ca 25 ton. 

Röjd vägbredd ska vara minst 3,5 m och fri höjd 4,7 m. Såga av utvuxna grenar. Tänk på att parkera bilar och andra 

fordon så att de inte hindrar slambilen från att komma fram. Låsta grindar, bommar etc. måste öppnas för passage. 

Skotta och sanda vintertid vid behov. 

 

2. Är brunnen lätt att hitta? 
Röj buskar, ris, högt gräs, brännässlor mm så vi lätt kommer åt brunnen.  

Ta bort hinder och markera brunnen så tydligt som möjligt med en pinne eller skylt (gärna märkt med 

adressen). Chauffören har kanske aldrig varit på fastigheten tidigare. Ta bort blomkrukor och andra 

dekorationer från locket. Är brunnen/tanken nergrävd ska den grävas fram  

ordentligt så att det går att skjuta locket åt sidan. 

 

3. Är locket tungt? 
Enligt arbetsmiljöverkets regler får locket inte väga mer än 25 kg. Om ditt lock väger mer än så, vill vi att ni 

byter till ett lättare. I annat fall måste locket vara frilagt och brunnen provisoriskt täckt under hela  

aviseringsperioden. Kontakta Ökrab för mera information. 

 

4. Kan vi underlätta tömningen och spara extra kostnader? 
Tänk på att kostnad för extra slang debiteras när mer än 25 m behövs för att tömma er brunn. Behövs mera 

slang är kostnaden för detta 113 kr/m extra slang.  Anlägg därför om möjligt en hårdgjord väg      

till brunnen för att undvika onödiga extra kostnader. 

 

5. Har du ett minireningsverk? 
Skicka då in tömningsinstruktion för verket till Ökrab i god tid innan tömning ska ske 

 

6. Vill du tömma din anläggning själv? 
Kontakta Ystad Österlenregionens Miljöförbund för ansökan om detta. 

 

7. Har du en sluten tank med snabbkoppling? 
Vid tömning av slutna tankar med snabbkoppling måste någon vara närvarande för att återfylla toalettens 

vattenlås eller så måste Ökrab meddelas i god tid att tömning får ske utan närvaro av dig. Får vi inget 

meddelande från dig kan inte tömning ske och du kommer då, om du endast har en sluten tank, att debiteras en 

framkörningsavgift 

 

Tänk på att om tömning inte kan utföras på grund av hinder debiteras en framkörningsavgift. På okrab.se finns 

en informationsfilm där ni kan få ytterligare tips inför er slamtömning, titta gärna på denna som en förberedelse 

inför slamtömningen 

 

Behöver du extra tömningar? 
Beställ i så fall dessa hos Ökrab, 0414-285 70 eller Ragn-Sells, 0414-141 60. Vid akut behov av slamtömning 

under helger, ring Ragn-Sells jourtelefon, 040-28 33 26 
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Lexfors
Personalchef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.lexfors@tomelilla.se

Tomelilla den 28 september 2020 Dnr KS 2020/30

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse svar på motion angående att återta 
lokalvården i egen regi

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen/bifall motionen/anse 
motionen besvarad med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Mona Nihlén (V) har lämnat in motion 
angående att återta lokalvården i egen regi följande lydelse:

”Idag har Tomelilla kommun lokalvården utlagd på entreprenad, en 
entreprenad som inte varit alldeles smärtfri de senaste åren. Under 2019 
genomfördes en omorganisation av kommunens verksamheter. Idag 
tillhör kostenheten samhällsbyggnad som även har ansvar för de 
kommunala fastigheterna.

Om kommunen haft lokalvården i egen regi hade man kunnat samarbeta 
på ett helt annat sätt än man kan idag. Exempelvis hade personal från städ 
kunnat hjälpa till om köket behöver extra hjälp på någon skola, eller tvärt 
om. I fall det är mindre att göra i köket och städ behöver hjälp kan de 
hjälpa till. Det hade även blivit enklare vid storstädning och golvvård om 
man kan hjälpas åt att flytta ut och in möbler och man behöver inte betala 
extra för det.

Hade lokalvårdarna tillhört vår egen verksamhet hade de även haft en mer 
naturlig koppling till vår verksamhet och de hade haft lite extra koll på 
fastigheterna och kunnat meddela till vaktmästare om lysrör som blinkar, 
kranar som läcker eller om en ruta som är skadad.

I dagsläget finns personal inom köken som inte har heltidstjänster. När 
kommunen nu inför heltid som norm skulle lokalvård i egenregi underlätta 
för den personalen att få heltidstjänster om de även kunde göra viss 
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städning i kök och matsal som idag ligger på entreprenad.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

att Tomelilla kommun återtar lokalvården i egen regi när 
nuvarande entreprenad går ut.”

Förvaltningen, genom HR-chef Johan Lexfors, lämnar följande 
yttrande:

Förvaltningen konstatera först och främst att det är en politisk fråga att 
avgöra huruvida lokalvård ska bedrivas i egen regi eller vara utlagd på 
entreprenad.

Förvaltningens generella inställning är att samverkan och samarbete är 
viktigt inom alla områden för att leverera god välfärd och lyckas med våra 
uppdrag. 

När det gäller rekrytering och samarbete mellan olika yrkesgrupper är 
utbildning och kompetens grundläggande för hög kvalitet och effektivitet. 
Därav har kommunen väl upprättade rutiner och riktlinjer för 
kompetensbaserad rekrytering. 

Utbildningskraven för de olika yrkesgrupper som är anställda i 
kommunförvaltningen kan variera avsevärt beroende på kravprofil. Sett till 
yrkena som kock och lokalvårdare så skiljer sig kraven avsevärt åt. 
Exempelvis är Lernias utbildning för lokalvårdare 14 veckor utbildning 
medan en kockutbildning är 50 till 70 veckor. Utbildningarnas längd visar 
också på yrkenas olika komplexitet och krav på arbetet. Generellt gör 
kompetenskraven att kvalitet säkerställs och om det är rådligt att ersätta 
eller fylla ut en tjänst som kock med en lokalvårdare utan att först uppfyllt 
kompetenskraven. 

När det gäller förvaltningens arbete med heltid som norm så är 
bedömning att den kan lösas med nuvarande förutsättningar och med de 
medarbetare som redan idag är anställda i förvaltningen vilka berörs av 
frågan. 

Förvaltningen bedömer att samarbeten och utveckling är viktiga delar i 
kommunens verksamheter men att frågan gällande att återta lokalvård i 
egen regi dels inte är komplikationsfri avseende utbildning och 
kompetenskrav m.m, samt ytterst är en politisk fråga. 

Ekonomiska konsekvenser
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Det är svårt att säga om det skulle bli ökade eller minskade kostnader om 
lokalvården återgår i kommunal regi. Ytterst är det en politisk fråga.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljön nämnvärt.

Uppföljning
Vilken uppföljning som ska ske beror på vilket beslut kommunfullmäktige 
fattar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors, 9 oktober 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Lexfors
Personalchef

Beslutet skickas till:
Ida Bornlykke (S)
Mona Nihlén (V)
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
HR-chef Johan Lexfors
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 120 Dnr KS 2020/122

Motion - Offentligt drivna vårdboenden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) har lämnat in motion om offentligt drivna 
vårdboenden med följande lydelse:

”Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar 
av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för 
äldre, HVB-hem, missbruksvård med mera. Dessa kan sedan varje enskild 
kommun anlita utifrån ramavtalet.

Anledningen att Kommunförbundet Skåne fått uppdraget att göra 
upphandlingarna är att i många fall behövs specialboenden, eller 
behandlingar, som inte varje enskild kommun kan driva i egen regi. Vi anser 
att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker att istället 
för upphandling av privata boenden ska Kommunförbundet Skåne samordna 
utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika 
kommunerna. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från 
vinstintressen.

Boendeplaceringarna ska bekostas av de kommuner som använder platserna, 
men Skånes samtliga kommuner garanterar kostnaderna för de eventuellt 
obesatta platsernas. Ena året kan det vara vissa kommuner som behöver 
platser, andra året är det andra kommuner.

Idag finns ett offentlig ägt bolag, VoB Syd AB, som ägs av 
Kommunförbundet Skåne och Kommunalförbundet Kronoberg. De arbetar 
idag med verksamheter inom individ- och familjeomsorg. Detta bolag är ett 
exempel på vad vi vill ska utvecklas. En verksamhet som är offentlig ägd och 
som gör att kommuner samverkar om de behov av vårdplatser som finns. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 120 forts.

Detta bolag kan ges ett vidgat uppdrag eller kan fler liknande kommunalt 
ägda bolag utvecklas, inom till exempel LSS och äldreomsorg. Vårdbolag 
som ägs av kommunerna behöver inte upphandlas utan platserna kan 
utnyttjas av de ägande kommunerna. Denna offentligt drivna vård behöver 
göras mer tillgänglig för Skånes samtliga kommuner.

Ett system för att samordna den offentliga verksamheten för boenden och 
behandlingar som inte varje enskild kommun kan driva är mycket bättre än 
privata upphandlingar. Vi vill att Tomelilla inom Kommunförbundet Skåne 
verkar för att en modell för gemensamt drivna vårdboenden och 
behandlingshem utarbetas.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag verkar för att Kommunförbundet 

Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar 
ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena i offentlig 
regi.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion – Offentligt drivna vårdboenden, handlingsid: Ks 2020.2037.
__________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 121 Dnr KS 2020/156

Motion om språkkrav i svenska för anställning inom 
äldreomsorgen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen med 
följande lydelse:

”Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom 
omsorgen, men då krävs det givetvis att språkkunskaperna i svenska är 
tillräckliga. 

Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad 
personalen säger och menar, men även att själv bli förstådd. Detta handlar 
främst om vårdtagarens tillit och trygghet, vilket är fundamentalt och högst 
rimligt att avkräva omsorgen. 

Otillräcklig kunskap i svenska hos personal kan betyda reell fara för att 
brukaren inte får den vård & omsorg vederbörande behöver och förväntas 
få. Därtill utgör språkförbistring risk för misstag av vårdplan och vid 
medicinering, vilket under rådande pandemi är än mer viktigt vilket kan vara 
direkt avgörande för enskilda brukare. 

Vidare riskerar övrig personal merarbete då de utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter kan tvingas agera pedagog, kontrollant och kommunikatör åt 
kollegor som brister i svenska. Ett merarbete och ansvar som ger ökad 
arbetsbelastning, vilket i sin tur riskerar att ge utbrändhet och sjukskrivningar 
som följd. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 121 forts.

Det fackliga organet, Kommunalarbetaren har tidigare skildrat ett antal 
incidenter och arbetsmiljöproblem direkt kopplat till språkförbistringar, ex 
hur personal inte klarar att svara i telefon, formulera avvikelser och 
dokumentera på svenska https://ka.se/2018/06/12/stora-sprakproblem-i-
aldreomsorgen/Enligt Expressen & TT den 10/7 redogör man att Corona-
pandemin kan har förvärrats bland våra äldreboende pga svag svenska. 
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/svag-svenska-kan-ha-
paverkat-covidvard/ 

Tomelilla kommun ska vara en attraktiv vård- och arbetsgivare, men även en 
integrationsskapande aktör. För att bibehålla och öka denna attraktion bör 
kommunen i samband med rekrytering, av såväl vikarierande- som ordinarie 
personal, inbegripa betryggande språkkunskaper i svenska i sin 
kravspecifikation. Lämpligen torde Tomelilla kommunen ställa motsvarande 
krav på externa aktörer som kommunen upphandlar. 

Språkkunskapen kan exempelvis vidimeras genom ett obligatoriskt språktest i 
nivå med Socialstyrelsens rekommendationer för godkänd svenska på 
gymnasienivå som minimikrav. Denna pretention torde även företes redan 
anställd personal tillsammans med erbjudan om betald svenskautbildning. 
Allt för att upprätthålla tillit och kvalitet åt våra enskilda vårdtagare, men 
även för minskad arbetsbörda, ökad kunskap och stolthet hos vårdpersonal i 
vår kommun.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att 
kommunfullmäktige beslutar:

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta fram plan för 
ett obligatoriskt språktest med språkkrav minst enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer vid rekrytering av såväl tillfällig- som ordinarie 
personal inom all äldreomsorg. 

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram plan för att 
säkerställa att all omsorgspersonal, såväl nuvarande som framtida, 
äger språkkunskaper åtminstone i enlighet med Socialstyrelsens 
rekommendationer.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 121 forts.

Beslutsunderlag
Motion om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen, 
handlingsid: Ks 2020.2750.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 127 Dnr KS 2020/163

Motion - Ungdomspolitiskt handlingsprogram

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion – Ungdomspolitiskt 
handlingsprogram med följande lydelse:  

” I samband med beslutet om politisk organisation inför mandatperioden 
2018-2022 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett ungdomsråd. Sedan 
dess har ett ungdomsråd bildats och ett antal ärenden har skickats på remiss 
till gruppen. 

Någon egentlig arbetsordning eller instruktioner för hur och till vad 
ungdomsrådet ska användas finns inte. Många kommuner tar fram 
ungdomspolitiskt handlingsprogram, bland annat finns det i Simrishamns 
kommun. En snabb sökning bland kommuner runt om i Sverige ger många 
sätt att ta fram och arbeta med ungdomspolitiska frågor. 

I Nordanstigs kommun tas handlingsprogrammet fram i samverkan mellan 
ungdomarna, politiker och tjänstepersoner vart tredje år. Av programmet 
framgår vilka områden som ungdomarna tycker är viktiga att kommunen 
satsar på, vilka områden som behöver förbättras samt hur man kan arbeta för 
att öka ungdomarnas möjlighet till inflytande. 

Det är positivt att Tomelilla kommun har fått igång ett ungdomsråd, nu 
menar vi att det är dags att ta nästa steg, helt i enlighet med 
barnkonventionens idé, och utveckla ungdomarnas möjlighet till verkligt 
inflytande, mer än att yttra sig över olika remisser. Vad anser våra yngre 
kommunmedborgare behöver göras för att göra Tomelilla kommun attraktiv 
för deras generation nu och framöver?
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 127 forts.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna 

att Tomelilla Kommun upprättar ett ungdomspolitiskt 
handlingsprogram, utifrån barnkonventionen, som ständigt hålls levande.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion – Ungdomspolitiskt handlingsprogram, handlingsid: Ks 2020.2721.
________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 128 Dnr KS 2020/164

Motion angående bikupor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde S) har lämnat in motion angående bikupor med följande 
lydelse:  

” Det finns flera exempel i städer och samhällen både i Sverige och i andra 
länder som har biodlingar, bl a på tak. Fördelar med att ha biodlingar i städer 
är att bina får en större tillgång till en variation av växter, och att det inte 
används särskilt stora mängder bekämpningsmedel. Desto fler gånger ett bi 
besöker en äppelblomma, desto större blir nämligen frukten!

Pollinatörerna (främst bin, humlor, flugor, skalbaggar och fjärilar) har 
minskat kraftigt de senaste åren på grund av att de växter som ger nektar och 
pollen har minskat i antal, liksom de miljöer som de kan övervintra i. Alltför 
välskötta miljöer minskar den biologiska mångfalden och pollinatörernas 
livsmiljöer. Variationsrika miljöer med ytor som ängar och perennrabatter 
gynnar den biologiska mångfalden och kan utgöra viktiga livsmiljöer för 
pollinatörer.

Många kommuner uppmuntrar och ger tillstånd för placering av bikupor på 
kommunal mark och t. ex i rondeller. Den som äger kuporna är ansvarig för 
sina kupor och bin.

Det finns också kommuner med egna bikupor. Tomelillas kommunhus vätter 
mot ett parkområde och vore en utmärkt plats för en kupa.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 128 forts.

Vi yrkar med bakgrund av ovanstående 

att Tomelilla kommun, som ett gott föredöme, installerar en eller 
flera bikupor på   kommunhusets ”bakgård” eller annan lämplig 
plats.

att Tomelilla kommun uppmuntrar andra (privatpersoner, företag 
och föreningar) till liknande initiativ.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion angående bikupor, handlingsid: Ks 2020.2722.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 129 Dnr KS 2020/165

Motion - Inrätta ett föreningsledarpris

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion – Inrätta ett föreningsledarpris 
med följande lydelse:  

”På nationaldagen delar Tomelilla kommun ut kulturpris och idrottspris till 
individer, lag eller grupper som gjort betydande insatser för kulturen eller 
inom idrotten som på något sätt har koppling till kommunen. Detta är en fin 
tradition som engagerar kommuninvånarna, inte minst om man ser till antalet 
nomineringar som kommer in. 

Bakom varje framgång står ofta ledare som utan att synas i rampljuset lägger 
ner ledig tid för att barn och unga ska kunna ha en aktiv och rolig fritid. Det 
kan var tränaren, körledaren, fritidsledare, vaktmästaren, personer som i det 
tysta ser till så att verksamheten rullar. Alla har de oftast en sak gemensamt. 
De gör det på sin fritid på ideell basis. 

Många kommuner har inför ett pris för föreningsledare för att 
uppmärksamma deras insatser. I Tomelilla är vi inte där ännu. I debatten om 
trygghet i samhället poängterar vi vikten av en aktiv fritid, något som 
förutsätter aktiva och engagerade ledare i föreningslivet. Dessa fantastiska 
människor är värda att uppmärksammas. Vad vore bättre än att göra detta i 
samband med att prestationer inom idrott och kultur uppmärksammas på 
nationaldagen?

Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående

att  Tomelilla kommun inrättar ett föreningsledarpris.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 129 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion - Inrätta ett föreningsledarpris, handlingsid: Ks 2020.2723.
 _________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 131 Dnr KS 2020/166

Motion angående tiggeriförbud

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
angående tiggeriförbud med följande lydelse: 

” Länge har vi fått bevittna hur organiserade ligor utför tiggeri i Tomelilla. 
De här organiserade ligorna utnyttjar utsatta människor som med det här 
beteendet cementeras i fattigdom. Tiggeriet är oftast bara toppen på isberget 
för de organiserade ligorna.

På länsstyrelsens Skånes hemsida kan man bland annat läsa följande om 
tiggeriet och de organiserade ligornas verksamhet:

Det finns bland annat uppgifter om att gruppen utnyttjas till svartarbete 
under slavliknande förhållanden, att bostadssituationen är undermålig och att 
många lider av hälsoproblem. Det konstateras också att rumänska kvinnor 
dominerar bland de utländska medborgare som utnyttjas i prostitution eller 
människohandel.

Enligt EU:s regelverk har en EU-medborgare rätt att vistas i ett annat EU-
land i tre månader innan den måste återvända om den inte registrerar sig hos 
landets myndigheter. Kommunen bör, om andra EU-medborgare vistas här 
illegalt, i samråd med berörda myndigheter se till att dessa personer 
återvänder till sina hemländer då de inte på något sätt varken är Sveriges eller 
kommunens ansvar.

För att försvåra för de organiserade ligorna att verka i Tomelilla och Sverige 
föreslår vi ett tiggeriförbud i kommunen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 131 forts.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att i kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter inför en ny paragraf om ett förbud mot aktivt och 
passivt tiggeri.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion angående tiggeriförbud, handlingsid: Ks 2020.2753.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslita/Patrik Månehall
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Britt Ekstrand
Assistent
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
britt.ekstrand@tomelilla.se

Tomelilla den 9 oktober 2020 Dnr KS 2020/2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Redovisning av anmälningsärenden ksau den 14 
oktober 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 

17 september 2020, §§ 52-63.
2. Protokoll från revisorerna den 17 september 2020, §§ 31-37.
3. Protokoll från ÖKRAB, Måsalycke Avfallsanläggning, den 8 

september 2020, §§ 57-79.
4.  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 

2020, §§ 195-216.
5. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 22 september 2020, 

§§42-51.
6. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 september 

2020, §§ 217-222.
7. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 24 september 2020, 

§§ 65-75.
8. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Ystads kommun den 

24 september 2020, KF § 150 – Delårsrapport tertial 1 Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund.

9. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Ystads kommun den 
24 september 2020, KF § 152 – svar på skrivelse till SÖRF:s 
medlemskommuner om statliga ekonomiska medel.

10. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 25 september 2020, 
§§79-88.

11. Protokoll den 28 september 2020, §§ 5-8, från Sydöstra Skånes 
Räddningstjänst medlemskommuner.

12. Protokoll den 28 september 2020, §§ 29-39, från Sydöstra Skånes 
Räddningstjänst.
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13. Budget 2021 för ÖKRAB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 2020-10-09.

Kommunledningskontoret

Britt Ekstrand
Assistent

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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