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2014-05-08 

Dnr 2014/673 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) 

INLEDNING 
Förslag på reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/110/1, reviderad taxa 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2014-04-22, § 39 

Enhetschef Magnus Gunnarsson föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808), samt 
att timtaxan (timavgiften) ska vara 860 kronor per timme. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808), samt 

att timtaxan (timavgiften) ska vara 860 kronor per timme. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

~)L 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

SALAKOMMUN 
Org.nr 
19-212000-2098 

Postadress 
Box 304 

Ink. 2014 -04- 2 8 
Diarienr,2D} 4 j[-_~~:; -z, jAktbilaga 2 
Dpb: l 

Taxa fOr prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Inledande bestämmelser 
l § Denna taxa gäller avgifter för Sala kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av 
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, b La. vad gäller naturvård- och 
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 
orsakar miljöskador, vatten verksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och 
biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar. 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 
§ miljöbalken för undersökningskostnader m. m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
l. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens 
eller undantag. 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 
åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § A v gift enligt denna taxa tas inte ut för 
l. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 

4 §Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den 
kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den 
tillsyn som medför avgiftsskyldighet 

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 §Vid tillämpningen av denna taxa är limtaxan 860 kronor per hel timme handläggningstid. 
A v giftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet 
(fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats (årlig tillsyns avgift), i förhå!lande till den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges 
i taxan. 

7 § I de fall tirnavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 
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föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. 
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen 
tirnavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
klockan I 9.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med l ,5 gånger ordinarie tirnav gift. 

8 § Kommunstyrelsen får ilir varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och tirnavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den l oktober året 
ilire avgiftsåret Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013. 

Avgifter f6r 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 laxebilaga l multipliceras med 
timtaxan eller i form av limavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga l. 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

J O § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte f'ar tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare 
tillf<ille, tas tirnavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande 
handläggningstiden. 

Il § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. 

12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

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

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

Avgifter med anledning av anmälan 
15 § Avgift för handläggning av amnälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 
avgift genom att den handläggningstid som anges i laxebilaga I multipliceras med limtaxan 
eller i form av limavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med limtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i laxebilaga l. Om en 
amnälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt laxebilaga 2 ska full avgift betalas för 
den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de 
belopp som anges för övriga verksamheter. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för 
varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. l 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 kommunens 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 fOr tillsyn i övrigt 
18 §För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet 
som anges i laxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som 
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kommunstyrelsen tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering 
enligt laxebilaga 2. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid 
multipliceras med timtaxan. Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den 
normala tillsynen, ska avgift för denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden 
multiplicerad med timtaxan. 

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 laxebilaga l multipliceras 
med timtaxan eller i form av tirnavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med limtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i laxebilaga l. 
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 tas tirnavgift ut. 

20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från 
vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. Om 
en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 
laxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkr som medför den högsta avgiften med tillägg 
av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 2 I § Fast 
årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och 
med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats 
eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har 
påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för 
handläggning av anmälan, tas tirnavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt l O kap. 
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt lO kap. miljöbalken är ansvarig 
för avhjälpande eller kostnader. 

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

Avgiftens erläggande m.m. 
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Salakommun. Betalning ska ske inom 
tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m. m. 
25 §Av l kap. 2 §och 9 kap. 4 §förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift f'ar verkställas 
enligt utsökningsbalken. 

26 §Av l kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift 
ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

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

Denna taxa träder i kraft den l juli 2014. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 

SAM HÄLLSBYGG NADSKO NTO RET 

Telefon Telefax Postgiro 
12 39 10-2 

Exp. SALAKOMMUN 
Org.nr 
19-212000-2098 733 25 SALA 

Besöksadress 
stadshuset 
Stora Torget 

0224-747000 vx 0224-747308 
E-post: byggmiljo@sala.se 

3(4) 



MILJÖENHETEN 
Magnus Gunnarsson, 

SALAKOMMUN 
Org.nr 
19-212000-2098 

Postadress 
Box 304 
733 25 SALA 

Magnus Gunnarsson 
Enhetschef miljö 

KOPIA 
Akten 

2014-04-04 

Besöksadress Telefon Telefax Postgiro 

Dpb: 
Dn r: 

stadshuset 0224-747000 vx 0224-747308 12 3910-2 
Stora Torget E-post: byggmiljo@sala.se 

4(4) 

Exp. 



~ SALA HEBY e:~,x,l 
~ KOMMUN KOMMUN ~~ 

BYGG OCH MILJÖ 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Ggv 2o!Lfjsc-(Jv 

MILJÖENHETEN 2014-04-04 Dpb: ADM 
Dnr: )-01'1. 5'1~ 

Taxebilaga 1 
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig 
tillsyn 

Remiss 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. EN L. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT 

Tillsyn i övrigt 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Tirnavgift i de fall 
tillsynen inte 
ingår i den årliga 
tillsynsavgiften 
enligt taxebilaga 
2 

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN 

Prövning 
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna tirnavgift 

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

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

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

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

MILJÖFARLIG VERKSAMHET EN L. 9 KAP MILJÖBALKEN 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Exp. 
Org.nr Box 304 stadshuset 0224-747000 vx 0224-747308 12 3910-2 

1(6) 



MILJÖENHETEN 2014-04-04 Dpb: 
D nr: 

Prövning 

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

L Inrättande av vattentoalett med sluten tank 2h 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller 7h 
vatten 
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen 5h 
föreskrivit 
4. Inrättande av vattentoalett med sluten tank och BDT 5h 
avloppsanordning på samma fastighet och vid samma tillfälle 
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4h 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 7h 
6-25 personekvivalenter 
7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 12 h 
26-100 personekvivalenter 
8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 15 h 
101-200 personekvivalenter 

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: 

L Berg- eller ytjordvärmepump 2h 

2. Övriga anläggningar 2h 

Anmälan 

Handläggning av anmälan avseende: 
L Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 5h 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 §förordningen 2h 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen Belopp som 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd motsvarar den 

årliga 
tillsynsavgiften 
som utgår för 

verksamhet enligt 
taxebilaga 2 

4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till tirnavgift 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

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

L Berg- eller ytjordvärmepump 1,5 h 

2. Övriga anläggningar 1,5 h 

Tillsyn 

SALAKOMMUN 
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Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i Årlig 
taxebilaga 2. tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 
2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt tirnavgift 

HÄLSOSKYDD EN L. 9 KAP MILJÖBALKEN 

Prövning 

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

l. Nötkreatur, häst, get, får eller svin tirnavgift 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur tirnavgift 

3.0rm tirnavgift 

Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan 
orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Per spridningstillfälle tirnavgift 

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 §förordningen 

l (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Förmultningstoalett 2h 

Prövning av ansökan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 § 2h 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala tirnavgift 
föreskrifter för människors hälsa 

Anmälan 

Handläggning av anmälan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 § x h 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och 0,5 h 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant 
område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ 
förordningen (1998:8991 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än 
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Förmultningstoalett 1h 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan 0,5 h/ansökan 
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§förordningen 

l (1998:8991 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Handläggning av anmälan enligt 38 §förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera 

SALAKOMMUN 
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MILJÖENHETEN 2014-04-04 Dpb: 
D nr: 

l. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 3h 
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av 
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra 
liknande skärande eller stickande verktyg 
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 3h 
används av många människor 

3. Skol- och fritidsverksamhet 

Skola med mer än 400 elever 4h 

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 3h 

Skola med högst 100 elever 2h 

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet 2h 
eller försko leklass 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning Årlig 
i taxebilaga 2. tillsynsavgift 

enligt Taxebilaga 
2 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats tirnavgift 
enligt 40 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd: 
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd tirnavgift 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN 

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

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

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

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN 

Tillsyn 
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet tirnavgift 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 

Anmälan 

SALAKOMMUN 
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MILJÖENHETEN 2014-04-04 Dpb: 
5[6) 

D nr: 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken tirnavgift 

Tillsyn 
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet tirnavgift 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 
(se Underlag 11, sid. Fel! Bokmärket är inte definierat.) 

Prövning 
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter [SNFS 3.h 
1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

Anmälan 
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter 2h 
[SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. l § Naturvårdsverkets l h 
föreskrifter [NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening 
vid lagring av brandfarliga vätskor 

Information 
Handläggning av information enligt 28 §förordningen [2007:846) om l h 
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning 
som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter [NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening 
vid Jagring av brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt 
1:1 §eller 1:2 §samt 1:3 §(krav på information gäller inte 
anordningar enligt 1:2 §som avses installeras inomhus): 

1. Förvaring av mer än l m l dieselolja eller eldningsolja i öppen l h 
cistern i mark. 
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna l h 
cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga 
vätskor samt spillolja. 
3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan l h 
mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än l 
m l men högst lO m l. 
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom l h 
vattenskyddsområde. 

Tillsyn 
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, 1 h/år 
halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 §förordning [2007:846) 
om fluorerade växthusgaser 
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter tirnavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. 
MILJÖBALKEN 

Prövning 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Exp. 
Org.nr Box 304 stadshuset 0224-747000 vx 0224-747308 12 39 10-2 
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D nr: 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och 0,5 h 
bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 §tredje och fjärde 
styckena miljöbalken 
Prövning av ansökan om dispens avseende anmälan enligt 
kommunens föreskrifter om avfallshantering 

Uppehåll i hämtning 0,5 h 

Gemensam behållare 0,5 h 

Total befrielse 0,5 h 

Prövning av övriga ansökningar 0,5 h 

Anmälan 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten 0,5 h 
kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat 
hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen 

! [2011:927) 
Total befrielse 1h 

Handläggning av övriga anmälningar tirnavgift 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd tirnavgift 
enligt 26 eller 27 §§ avfallsförordningen (2001:1063) 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar tirnavgift 
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Taxebilaga 2 
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälso
skyddsverksamheter 

Med tidsfaktor (TF) avses i denna bilaga, antal timmar per år för respektive verksamhet 
som kommunens gällande avgift multipliceras med. 

I denna laxebilaga anges både verksamhetskod och i förekommande fall klassningskod 
(med kursiv stil) för sådana verksamheter som omfattas av bestämmelserna i miUöpröv
ningsförordningen (2013:251). För övriga verksamheter anges koderna på samrna sätt 
som i tidigare taxebilaga. 

För de verksamheter där årligt tillsynsbesök kan krävas enligt l kap l O a § miljötillsyns
förordningen (2011:13) anges aktuell !ED-kod. 

Följande förkortningar används i tabellen: 

MPF~ MiUöprövningsförordning (20 13:251) 
VK!KK~ Verksamhetskod/Klassningskod 
IED~ !ED-kod (anges när sådan fmns) 
TF~ Tidsfaktor i timmar 
PN~ Prövningsnivå 

A och s~ tillståndsplikt 
c~ anmälningsplikt 
u~ utan prövnings-/anmälningsplikt 



2 kap l § 1.10 6.6a-c 12 

2 kap 2 § 1.11 12 

2 

B 
l. mer än 40 000 platser för fjäderfan, 
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obe
täckta gyltor som är tyngre än 30 kilogram och 
avsedda för produktion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor och betäckta 

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

Med en djurenhet avses 
l. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex måna
ders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar. 



Lagt·um l VK/ liED /TF IPN l Beskri\ n in g 
i MPF KK 
2 kap 3 § 1.20 - c Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses 
l. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex måna-
ders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive små-
grisar 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, 
l O. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 
ålder, 
Il. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklu-
si ve 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 måna-
ders 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 
Hirsk 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 
l. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt l 
eller 2 §. 

1.20-1 6 - Mer än 200 djurenheter 
1.20-2 6 -Mer än l 00 djurenheter 

Uppodling av annan mark än jordbruksmark 
för iordbruksoroduktion 

2 kap 4 § 1.30 - T c Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
produktion av foder, livsmedel eller annan lik-
nande jordbruksproduktion. 

Odline 

3 



5.10 6 B 

3kap2§ 5.20 4 c 

UTVINNING, BRYTNING OCH BEAR-
BETNING A V TORV, OLJA, GAS, KOL, 
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 

och andra 
4kapl§ 10.10 T som är 

större än 150 hektar, om verksamheten inte 
l. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

4 kap 2 § l 0.11 20 B ett som är 
större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 
innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att till-
synsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 

10.20 B Täkt for annat än markinnehavarens husbehov av 
berg, naturgrus eller andra jordarter, om verk-
sambeten inte 
l. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (!966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt l eller 2 §,eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

10.20-1 15 -Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 

10.20-2 15 -Mer än l 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 

10.20-3 15 - Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
10.20-4 15 - Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
10.20-5 15 -Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
10.20-6 14 -Mer än l 000 000 ton tillståndsgiven mängd 

naturgrus eller andra jordarter. 
10.20-7 14 -Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd 

naturgrus eller andra jordarter. 
10.20-8 14 - Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd 

naturgrus eller andra jordarter. 
10.20-9 14 natur-

4 



Lagrum l VK/ 
i MPF KK j mo l TF jrN l Beskrivning 

grus eller andra jordarter. 
10.20-10 14 - Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-

grus eller andra jordarter. 
4 kap 4 § 10.30 - lO c Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 

l O 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 
4 kap 5 § 10.40 - T c Täkt för markinnehavarens husbehov av 

l. mer än l O 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 
l. omfattas av bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt l eller 2 §. 

4 kap 6 § 10.50 - 8-per c Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
upp- naturgrus eller andra jordarter 
ställ- l. inom område som omfattas av detaljplan eller 
n in g områdesbestämmelser, eller 

2. utanför område som omfattas av detaljplan 
eller områdesbestämmelser, om verksamheten 
bedrivs på samma plats under en längre tid än 
ttettio kalenderdagar under en tolvmånaders-
period. 

4 kap 7 § 10.60 - 8 c Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

Råoetroleum, natur~as och kol 
4 kap 8 § l !.lO - 30 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjäll-

områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 
4 kap 9 § 11.20 - lO B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra 

områden än de som avses i 8 §. 
4kapl0§ 1!.30 - lO c Industriell tillverkning av briketter av kol eller 

brunkol. 

Malm och mineral 
4kapll§ 13.1 o - 140 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av 

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

4 kap 12 § 13.20 2, l 70 A Anläggning för rostning eller sintring av metall-
haltig malm, om verksamheten inte är tillstånds-

l pliktig enligt 13 §. 
4kapl3§ 13.30 - 50 B Anläggning för rostning eller sintring av metall-

haltig malm för provändamåL 
4kap 14 § 13.40 - 140 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning 

av malm, mineral eller kol än rostning och sint-
ring, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15 §. 

4kapl5§ 13.50 - 55 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller 
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning 
och sintring. 

4kap 16 § 13.60 3,2 T B Anläggning för utvinning och produktion av 



4kapl7§ !3.70 T c 

l § !5.!0 en mer än 
!2 500 ton slaktvikt per kalenderår. 

/5.10-1 75 - Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
15.10-2 35 ·Mer än !2 500 men högst 50 000 ton slaktvikt 

5 kap 2 § !5.20 
verksam-

5 kap 3 § !5.30 

4 § !5.40 med 
behandling av animaliska råvaror 

(utom mjölk) för en produktion av mer än 
!8 500 ton produkter per kalenderår, om verk-
samheten innebär annat än endast frysning eller 
paketering. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt !8 §. 

20 Charkuteri och styckning 
80 slakteriprodukter eller animaliskt avfall 
70 

5 kap 5 § !5.4! 80 B Anläggning för tillverkning av livsmedel ur pro-
dukter av animaliskt ursprung baserad på mer än 
40 000 ton råvara per kalenderår, om verksam-
heten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig 

5 kap 6 § !5.50 c Anläggning för av livsmedel med 
beredning och behandling av animaliska råvaror 
(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion 
av mer än 400 ton men högst !8 500 ton produk-
ter per kalenderår, om verksamheten inte är an-
mälningspliktig enligt 9 §. 

15.50-1 40 -Chark och styckning - för en produktion av mer 
än l O 000 ton men högst !8 500 ton produkter 
per kalenderår. 

15.50-2 30 - Chark och styckning - för en produktion av mer 
än 400 ton men högst l O 000 ton produkter per 
kalenderår. 

15.50-3 20 -Beredning och behandling av animaliska råva-
ror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en pro-
duktion av mer än l O 000 ton men högst 18 500 
ton produkter per kalenderår. 

!O och 
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ror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en pro-
duktion av mer än 400 ton men högst l O 000 ton 
produkter per kalenderår. 

5 kap 7 § 15.60 - B Anläggning för beredning eller konservering av 
fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fisk-
mjöl, fiskoUa eller fiskpelletar för en produktion 
baserad på 
l. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kal en-
derår, eller 
2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kaJen-
derår, om verksamheten medfOr utsläpp av vatten 
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, 
torkning eller saltning, eiler 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt l, 4 eller 9 §. 

!5.60-1 78 -Mer än 5 000 ton fisk eller skaldjur per kaJen-
derår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 

/5.60-2 35 - Minst 500 ton men högst 5 000 ton fisk eller 
skaldjur per kalenderår, om verksamheten med-
för utsläpp av vatten som inte leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 28 kap. l §. 

15.60-3 78 -Mer än JO 000 ton fisk eller skaldjur per kaJen-
derår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 

15.60-4 35 - Mer än 2 000 ton men högst l O 000 ton fisk 
eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 28 kap. l §. 

5 kap 8 § 15.70 - 6 c Anläggning för beredning eller konservering av 
fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fisk-
mjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion 
baserad på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehand-
ling genom endast frysning, torkning eller salt-
ning eller om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 7 eller 9 §. 

5 kap 9 § 15.80 - c Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men 
högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår. 

!580-1 JO - Mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta 

15.80-2 6 
produkter per kalenderår. 
-Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produk-
ter per kalenderår. 

7 



5kapll§ 15.1 12 

5kap 12 § 15. 

15.110-1 60 

15.!10-2 55 

15.110-3 60 

15.110-4 55 

5kapl3 20 

8 

B Anläggning av livsmedel 
beredning och behandling av vegetabiliska 
råvaror för en produktion av 
l. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, 
eller 
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i 
drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 18 § eller endast innebär 

C som mer än 5 ton tonjäst eller 
50 ton annan jäst per kalenderår, om verksam-
heten inte är lO 
Anläggning för eller av 
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 
produktion baserad på 
l. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är till
ståndspliktigt enligt 28 kap. l §, eller 
2. mer än l O 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte 
leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. beredning eller konservering genom endast 
frysning eller torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rens
ning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt lO§. 

-Mer än 75 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är till
ståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 
-Minst 25 000 ton men högst 75 000 ton råvara 
per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som leds till ett externt avloppsre
ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 
l §. 
-Mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte 
leds till ett externt avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 
- Mer än l O 000 ton men högst 25 000 ton råvara 
per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp 
av vatten som inte leds till ett externt avloppsre
ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 

· beredning eller konservering av 
rotfrukter eller grönsaker för en 
baserad mer än 2 
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per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte 
l. beredning eller konservering genom endast 
frysning eller torkning, 
2. beredning genom endast tvättning eller rens-
ning, eller 
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt l O 
eller 12 §. 

5kapJ4§ J5.J30 - JO c Anläggning för endast tvättning eller rensning av 
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en pro-
duktion baserad på mer än 2 000 ton rävara per 
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsre-
ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 
l §. 

5kap 15 § 15.140 - c Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter 
ror en produktion a v mer än l 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt !O§. 

15.140-1 40 - Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

15.140-2 12 - Mer än l 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

5kapl6§ 15.J50 - B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkel-
sederivat eller socker för en produktion av 
J. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verk-
sambeten medför utsläpp av vatten som leds till 
ett externt avloppsreningsverk som är tillstånds-
pliktigt enligt 28 kap. J §,eller 
2. mer än J O 000 ton per kalenderår, om verk-
samheten medför utsläpp av vatten som inte leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är till-
ståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt !O§. 

15.150-1 60 - Mer än 75 000 ton per kalenderår, om verk-
samheten medför utsläpp av vatten som leds till 
ett externt avloppsreningsverk som är tillstånds-
pliktigt enligt 28 kap. l O §. 

15.150-2 55 -Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som leds till ett externt avloppsrenings-
verk som är tillståndspliktigt enligt 28. kap l §. 

15.150-3 60 - Mer än 25 000 ton per kalenderår, om verk-
sambeten medför utsläpp av vatten som inte leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är till-
ståndspliktigt enligt 28 kap. JO§. 

15.150-4 55 -Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsre-
ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28. kap 
l §. 

g 



Lagrum IVK/ 
i MPF KK liED 

'TF 
jrN l Beskriming 

5kap17§ 15.160 - 20 c Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkel-
sederivat eller socker, om verksamheten 
inte är tillståndsoliktig enligt lO eller 16 §. 

Kombinerade råvaror 
5kapl8§ 15.165 6.4biii 70 B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av animaliska och 
vegetabiliska råvaror, både i separata och kombi-
nerade produkter, för en produktion av 
l. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, 
om slutprodukternas innehåll av animaliskt 
material uppgår till l O viktprocent eller mer, eller 
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår 
som motsvarar 75 000 minskat med det tal som 
bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet 
för det animaliska materialets viktprocent av 
slutprodukternas innehåll. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
innebär endast oaketering. 

Miölk, olior och fetter 
5kapl9§ 15.170 6.4c 40 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter 

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

5 kap 20 § 15.180 - c Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
(utom glass) för en produktion baserad på en 
invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §. 

15.180-1 40 -Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
15.180-2 30 - Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per 

kalenderår. 
15.180-3 lO - Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per ka-

lenderår. 
5kap2l § 15.190 - B Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter för en 
produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
4, 10 eller 19 §. 

15.190-1 70 - Mer än l 00 000 ton per kalenderår. 
15.190-2 55 - Mer än 50 000 ton men högst l 00 000 ton per 

kalenderår. 
15.190-3 35 - Mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per 

kalenderår. 
5 kap 22 § 15.200 - lO c Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter 
eller produkter av sådana oljor eller fetter för en 
produktion av mer än l 00 ton per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, l O, 
19eller21 §. 

Glass 
5 kap 23 § 15.210 - B Anläggning för tillverkning av glass för en pro-

10 



Lagrum IVK/ 
i MPF KK j mo l TF lPN l Beskrivning 

duktio n av mer än I 5 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
l0ellerl9§. 

15.210-1 55 - Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
15.210-2 45 - Mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton per 

kalenderår. 
15.210-3 35 - Mer än I 5 000 ton per kalenderår men högst 

25 000 ton per kalenderår. 
5kap24 § 15.220 - 6 c Anläggning för tillverkning av glass för en pro-

duklian av mer än I O ton per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
10, 19 eller 23 §. 

Drycker 
5 kap 25 § I 5.230 - 75 B Anläggning för framställning av råsprit eller av 

alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller 
destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren 
etanol per kalenderår. 

5 kap 26 § 15.240 - c Anläggning för framstälining av råsprit eller av 
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller des-
tillation, motsvarande mer än l O ton ren etanol 
per kalenderår, om verksamheten inte är till-
ständspliktig enligt 25 §. 

15.240-1 35 -Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol 
per kalenderår. 

15.240-2 16 - Mer än I 00 ton men högst 500 ton ren etanol 
per kalenderår. 

15.240-3 10 - Mer än I O ton men högst l 00 ton ren etanol per 
kalenderår. 

11 
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5 kap 27 § 15.250 - B Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av 
l. malt, 
2. mer än l 000 kubikmeter läskedryck per ka-
lenderår, eller 
3. mer än l 000 kubikmeter maltdryck per kal en-
de rår. 
Tillståndsplikten gäller endast om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndsplik-
tigt enligt 28 kap. l §. 

15.250-1 40 - Mer än 50 000 ton malt per kalenderår. 
15.250-2 35 - Mer än 2 500 men högst 50 000 ton malt per 

kalenderår. 
15.250-3 30 - Högst 2 500 ton malt per kalenderår. 
15.250-4 35 - Mer än 20 000 m' läskedryck per kalenderår. 
15.250-5 30 - Mer än 5 000 men högst 20 000 m' läskedryck 

per kalenderår. 
15.250-6 25 - Mer än l 000 men högst 5 000 m' läskedryck 

per kalenderår. 
15.250-7 40 - Mer än 20 000 m' maltdryck per kalenderår. 
15.250-8 35 - Mer än 5 000 men högst 20 000 m' maltdryck 

per kalenderår. 
15.250-9 30 - Mer än l 000 men högst 5 000 m' maltdryck 

per kalenderår. 
5 kap 28 § 15.260 - 20 c Bryggeri eller annan anläggning för framställ-

ning av malt eller mer än l 000 kubikmeter 
maltdryck per kalenderår, om verksamheten 
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt 
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 28 kap. l §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt lO §. 

Annan livsmedelstillverkning 
5 kap 29 § 15.270 - 75 B Anläggning för tillverkning av 

l. mer än l 00 ton jäst per kalenderår, eller 
2. startkulturer av mikroorganismer för livsme-
delsindustri eller jordbruk, om anläggningen har 
en sammanlagd reaktorvolym om minst tio ku-
bikmeter. 

5 kap 30 § 15.280 - c Anläggning för 
l. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller 
konfektyr per kalenderår, 
2. tillverkning av mer än l 000 ton pastaproduk-
ter per kalenderår, eller 
3. rostning av mer än l 00 ton kaffe perkalen-
derår, 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt l O §. 

15.280-/ 40 - Mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per 
kalenderår. 

12 
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15.280-2 30 - Mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad 
eller konfektyr per kalenderår. 

15.280-3 lO - Mer än 500 men högst 5 000 ton choklad eller 
konfektyr per kalenderår. 

15.280-4 lO - Mer än l 000 ton pastaprodukter per kal en-
de rår. 

15.280-5 35 - Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kale n-
derår. 

15.280-6 lO -Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton kaffe per kalenderår. 

5kap3l§ 15.290 - B Anläggning för framställning av mer än 15 000 
ton livsmedel per kalenderår, om verksamheten 
l. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av 1-30 §§,och 
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndsplik-
tigt enligt 28 kap. l §. 

15.290-1 80 - Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalen-
de rår. 

15.290-2 55 - Mer än 15 000 ton andra livsmedel per kalen-
de rår. 

5 kap 32 § 15.300 - c Anläggning för framställning av 
l. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamhet-
en 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av l-31 §§,och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett ex-
tern! avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 28 kap. l §,eller 
2. mer än l 000 ton livsmedel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av l-31 §§,och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 28 kap. l §. 

J5.300-J 40 - Mer än 15 000 ton slakteriprodukter perkalen-
derår) om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 

J 5. 300-2 20 -Mer än 15 000 ton andra livsmedel, om verk-
samheten medför utsläpp av vatten som leds till 
ett externt avloppsreningsverk som är tillstånds-
pliktigt enligt 28 kap. l §. 

J 5. 300-3 20 - Mer än l 000 ton men högst 15 000 ton livsme-
del, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 

5kap33§ 15.310 6 c Anläggning för yrkesmässig industriell förpack-
ning av animaliska eller vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eiier anmäl-
ningspliktig verksamhet enligt någon av l-32 §§. 

13 
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oljor eller fetter, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37 
eller39 §. 

5 kap 39 § 15.370 6.4biii 30 B Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av animaliska och vege-
tabiliska råvaror, både i separata och kombin e-
rade produkter, för en produktion av 
l. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, 
om slutprodukternas innehåll av animaliskt 
material uppgår till l O viktprocent eller mer, eller 
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår 
som motsvarar 75 000 minskat med det tal som 
bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet 
för det animaliska materialets viktprocent av 
slutprodukternas innehåll. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
innebär endast paketering. 

TEXTILVAROR 
6kap l§ 17.10 6,2 B Anläggning fur förbehandling eller fargning av 

mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår. 

17.10-1 100 -Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per 
50 kalenderår. 

17.10-2 - Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textil-
fibrer eller textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 - B Anläggning for forbehandling eller fargning av 
mer än 200 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller for annan beredning av mer än 
200 ton textilmaterial per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
l. är tillståndspliktig enligt l §,eller 
2. består av en beredningsprocess som inte med-
for utsläpp av avloppsvatten och utsläpp tillluft 
av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar per 
kalenderår. 

17.20-1 50 -Annan beredning än förbehandling eller farg-
ning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalen-
de rår. 

/7.20-2 45 -Förbehandling eller fargning av mer än l 000 
ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår eller för annan beredning av mer 
än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial 
per kalenderår. 

17.20-3 35 -Förbehandling eller fargning av mer än 200 ton 
men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller fur annan beredning av mer än 
200 ton men högst l 000 ton textilmaterial per 
kalenderår. 

6 kap 3 § 17.30 - lO c Anläggning fur förbehandling eller fargoing av 
mer än l O ton textilfibrer eller textilier per ka-
lenderår eller för annan beredning av mer än l O 
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8 kap 3 § 20.20 B annan for tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning for en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 

20.20-1 65 -Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
20.20-2 50 - Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 

kubikmeter per kalenderår. 
20.20-3 35 - Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 

8 kap 4 § 20.30 c annan for tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning for en produktion av mer än 6 000 
kubikmeter per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

20.30-1 25 -Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 

20.30-2 16 - Mer än 6 000 kubikmeter men 30 000 

16 



kubikmeter per 

20.40 c Anläggning för eller 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i fonn av 
l. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, base-
rad på mer än l 000 kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 
eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 

20.40-1 20 -I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än l 00 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 

20.40-2 15 -I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än l O 000 kubikmeter 
men högst l 00 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 

20.40-3 8 -I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än l 000 kubikmeter men 
högst l O 000 kubikmeter fast mått per kal en-
de rår. 

20.40-4 20 -I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 

20.40-5 15 -I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter 
men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 

20.40-6 8 -I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men 
högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 

20.40-7 10 -I form av pellets eller briketter, baserad på mer 
än 5 kubikmeter råvara kalenderår. 

50 6.1c B av mer än !50 000 
OSB-skivor, träfiberskivor eller 

Anläggning för tillverkning av 
l. faner eller plywood, eller 
2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiber-
skivor, spånskivor eller andra produkter av spån 
per kalenderår, om verksamheten inte är till-

20.70 B för lagring av 
l. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m' fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än l O 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m' fub) i vatten. 

inte om är 
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anmälningspliktig enligt l O §. 

20.70-1 25 · l. mer än 200 000 kubikmeter på land med 
begjutning av vatten, eller 
2. mer än l 00 000 kubikmeter i vatten. 

20.70-2 20 -l. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 
200 000 kubikmeter på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. Mer än lO 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 

20.70-3 15 · l. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 
kubikmeter med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än l O 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 

8 kap 9§ 20.80 . c Anläggning för lagring av 
l. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m' fub), om lagringen sker på land 
utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m' fub), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig 
enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m' fub) i vatten, om lagringen inte är till-
ståndspliktig enligt 8 §. 

20.80-1 15 · Mer än l O 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning 

20.80-2 lO · Mer än 500 kubikmeter men högst l O 000 ku-
bikmeter på land med vattenbegjutning. 

20.80-3 6 · Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vatten-
begjutning. 

20.80-4 15 · Mer än 5 000 kubikmeter men högst l O 000 
kubikmeter i vatten. 

20.80-5 lO · Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 ku-
bikmeter i vatten. 

8kap10§ 20.90 . T 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 
l. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än l O 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 

MASSA, PAPPER OCH P APPERSV AROR 
9 kap l § 2l.IO 6.la A Anläggning för framställning av pappersmassa 

av trä, returfiber eller andra fibrösa material i 
industriell skala. 

21.10-1 l lO · Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 
90 blekning per kalenderår. 

2l.I0-2 ·Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 
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70 blekning per kalenderår. 
21.10-3 -Massa (sulfat/sulfit) utan blekning perkalen-

75 de rår. 
21.10-4 - Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-

60 mekanisk) per kalenderår. 
21.10-5 - Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-

mekanisk) per kalenderår. 
9 kap 2§ 2!.30 6.lb 55 A Anläggning f6r framställning av mer än 7 000 

ton paoper, papo eller kartong per kalenderår. 
9 kap 3 § 21.40 - 25 B Anläggning f6r framställning av papper, papp 

eller kartong i industriell skala, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 2 §. 
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

!Okapi§ 22.10 - 25 c Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heat-
setfarg, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

l0kap2§ 22.20 - lO c Anläggning med tillverkning av metallklicheer. 
l0kap3§ 22.30 - 20 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 

l0kap4§ 22.40 - c Anläggning 
l. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 3 §. 

22.40-1 6 - Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter framkallas per kale n-
de rår. 

22.40-2 12 - Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

22.40-3 8 - Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter framkallas oer kalenderår. 
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRN-
BRÄNSLE 

llkapl§ 23.05 - 110 A Anläggning f6r överf6ring av bituminös skiffer 
till gas- eller vätskeform. 

11 kap2 § 23.10 !.3, A Anläggning f6r 
l.4a, l. tillverkning av koks, 
6.8 2. överf6ring av kol till gas- eller vätskeform, 

eller 
3. tillverkning av hårt kol inklusive grafit som 
inte är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 §. 
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23.10-1 75 -Tillverkning av koks 
23.10-2 110 -Överföring av kol till gas- eller vätskeform 

140 
23.10-3 -Tillverkning av hårt kol, inklusive grafit 

llkap3§ 23.20 - 75 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
2 §eller 17 kap. 4 §. 

llkap4§ 23.30 1,2 60 A Anläggning för raffinering av mineralolja eller 
naturgas. 

23.30-1 -Mer än 500 000 ton per kalenderår. 

23.30-2 - Högst 500 000 ton per kalenderår. 

llkap5§ 23.40 - 60 A Anläggning för 
l. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, 
eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av be-
strålat kärnbränsle. 

llkap6§ 23.50 - 60 A Behandling eller lagring av abestrålat kärn-
bränsle. 

KENUSKAPRODUKTER 
12 kap l § 24.10 4.la-k, A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i 

4.2a-e, industriell skala tillverka 
4.4, l. organiska ämnen, 
4.5, 2. kloralkali, eller 
4.6 3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen 

än kloralkali per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte tillverkning av ytak-
tiva ämnen (tensider), bindemedel för flirg och 
lack eller bränsle ur vegetabiliska eller anima-
liska oljor. 

24.10-1 100 - Mer än 5 000 ton organiska ämnen per kaJen-
90 derår. 

24.10-2 - Högst 5 000 ton organiska ämnen per kalen-
120 derår. 

24.10-3 100 - Kloralkali med amalgammetoden. 
100 

24.10-4 - Kloralkali med annan metod än amalgammeto-
den. 

24.10-5 - Mer än l 00 000 ton andra oorganiska ämnen än 
kloralkali per kalenderår. 

12 kap 2§ 24.20 4.la-k, 50 B Anläggning för att genom biologiska reaktioner i 
4.2a-e, industriell skala tillverka organiska ämnen. 

4.4, 
4.5, 
4.6 

l2kap3 § 24.40 4.la, B Anläggning för att genom kemiska eller bio lo-
4.lb, giska reaktioner i industriell skala tillverka 
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4.ld, I. ytaktiva ämnen (tensider), 
4.lf, 2. bindemedel f6r farg och lack, eller 
4.1h, 3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oUor. 
4.li, 
4.1k 

24.40-1 !lO - Mer än 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per 
100 kalenderår. 

24.40-2 100 -Högst 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per 
kalenderår. 

24.40-3 95 - Bindemedel f6r fårg och lack i fonn av bas-
90 plastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpoly-

merer. 
24.40-4 - Bindemedel f6r fårg och lack - övriga ämnen. 

24.40-5 -Bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor. 

l2kap4 § 24.50 - 50 B Anläggning för tillverkning i industriell skala 
l. genom biosyntetiska reaktioner av 
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ända-
mäl, 
b) organiska syror, eller 
c) biopolyrnerer, eller 
2. av biotekniska organismer för bekämpnings-
ändamål. 

!2kap5 § 24.60 4.2a-e, B Anläggning för tillverkning i industriell skala 
4.3 genom kemiska eller biologiska reaktioner av 

fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödsel-
medel, kemiskt eller biologiskt framställd gas 
eller andra oorganiska ämnen. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit 
i anslutning till bassängbad, 
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med 
högst 2 procent aktiv klorhalt för desinfektion i 
den verksamhet där tillverkningen sker, 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt l § 
eller 21 kap. l eller 2 §,eller 
4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 
21kap.3§. 

24.60-1 130 -Fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande göd-
!JO selmedeL 

24.60-2 35 - Sprängämnen, fotokemikalier och bekämp-
ningsmedel. 

24.60-3 35 -Acetylengas, lustgas och annan kemiskt fram-
ställd gas. 

24.60-4 ~ Andra oorganiska ämnen än de som nämns i 
24.60-1, 24.60-2 eller 24.60-3. 

!2kap6§ 24.81 - 20 c Anläggning för att genom kemiska reaktioner 
yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk 
eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller labora-
torieskala eller annan icke industriell skala. 

!2kap7§ 24.90 - 20 c Anläggning för att genom kemiska eller bio lo-
giska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska 
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller 
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Anläggning av konstgjorda mine
ralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestäm
melse i 

B Anläggning att genom endast fYsikaliska 
processer i industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskefonniga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur 
biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. tillverkning av mindre än l 00 ton per kalen
derår, om det i verksamheten inte används eller 
tillverkas någon kemisk produkt som, enligt 
toreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad eller uppfYller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser 
som ingår i faraklasserna "mycket giftig", "gif
tig", "frätande", "cancerframkallande", "muta
gen", "reprodulctionstoxisk" eller "miljöfarlig", 
2. tillverkning av fargeller lack, om tillverkning
en uppgår till högst l 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kropps
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, 
om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per 
kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 
genom destillation, eller 
5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2 §. 

- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
-Mer än l 000 ton men högst 2 000 ton farg och 
lack per kalenderår. 
- Mer än l 00 ton men högst 2 000 ton perkalen
derår (utom farg och lack). 
-Högst 100 ton per kalenderår, om det i verk
samheten används eller tillverkas någon kemisk 
produkt som, enligt föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produk
ter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad eller uppfYller kriterierna för att 
klassificeras med de riskfraser som ingår i faro
klasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", 
"cancerframkallande'', "mutagen", "reprodukt
ionstoxisk" 
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12 kap lO§ 24.120 - c Anläggning får att genom endast fYsikaliska 

processer i industriell skala tillverka 
l. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material, 
2. mer än l O ton farg eller lack per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillständspliktig enligt 
9 §, 
3. mer än l O ton rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-
lenderår, om verksambeten inte är tillståndsplik-
tig enligt 9 §, 
4. mer än 5 000 ton gasfonniga kemiska produk-
ter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 9 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §. 

24120-1 25 -Mer än l O ton fårgeller lack per kalenderår, 
eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska pro-
dukter per kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska produkter. 

24.120-2 20 -Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
materiaL 

24.120-3 12 - Mer än l 000 ton men högst 2 000 ton rengö-
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

24.120-4 lO - Mer än l O ton men högst 1 000 ton ren g ö-
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

12kapll§ 24.130 - 20 c Anläggning får att genom endast fYsikaliska 
processer, i fårsöks-, pilot- eller laboratorieskala 
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
tillverka 
l. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än l O ton får g eller lack per kalenderår, 
5. mer än l O ton rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter 
per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

12kapl2§ 24.140 - c Anläggning för att genom endast fYsikaliska 
processer tillverka läkemedel (fannaceutisk till-
verkning). 
Anmälningsplikten gäller inte 
!. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig en! igt 19 
kap. 2 §. 

24.140-1 35 - Mer än l 00 ton kalenderår. 

24.140-2 20 -Mer än l O ton men högst l 00 ton per kale n-
derår. 
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24.140-3 12 - Mer än 500 kg men högst l O ton per kal en-
de rår. 

24.140-4 60 - Högst 500 kg per kalenderår. 
12kap13§ 24.150 - 20 c Anläggning för behandling av mellanprodukter, 

om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivning-
ama i 1-12 §§. 

12kap14§ 24.160 3.1c 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 
ton ma~mesiumoxid o er kalenderår. 

GUMMI OCH PLASTV AROR 
13 kap l § 25.10 - B Anläggning för att genom vulkning tillverka 

gummi varor, om produktionen baseras på mer än 
2 000 ton o vulkad gummiblandning per kal en-
de rår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §. 

25.10-1 60 -Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 

25.10-2 40 - Mer än 2 000 ton men högst l O 000 ton ovul-
kad gummiblandning per kalenderår. 

13kap2§ 25.11 - c Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummi varor, om produktionen baseras på mer än 
l ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt l § 
eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

25.11-1 30 - Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

25.11-2 20 - Mer än l 00 ton men högst 500 ton o vulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

25.11-3 12 - Mer än 50 ton men högst l 00 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

25.11-4 8 - Mer än l ton men högst 50 ton ovulkad gum-
roiblandning per kalenderår. 

13kap3§ 25.20 - B Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av 
l. polyuretan utan användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår, 
2. polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på mer 
än 20 ton plastråvara per kalenderår. 

25.20-1 25 -Polyuretan utan användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår. 

25.20-2 30 -Polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om 
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produktionen baseras på mer än 500 ton plast· 
råvara per kalenderår. 

20 ·Polyuretan med användning av toluendiisocy· 
25.20-3 anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 

men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, 
eller annan plast om produktionen baseras på mer 
än 20 men högst 500 ton plastråvara perkalen-
derår. 

l3kap4§ 25.30 - 12-18 c Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av plast, om 
l. produktionen baseras på mer än l ton plast-
råvara per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
3 §. 

l3kap5§ 25.40 - 20 B Anläggning för flarnlaminering med plast. 

13 kap6 § 25.50 - c Anläggning där produktionen baseras på mer än 
1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
l. tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk b ear-
betning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 
19 kap. 2 eller 3 §. 

25.50-1 15 - Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
25.50-2 8 - Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara 

per kalenderår. 
25.50-3 6 -Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 

kalenderår. 
25.50-4 25 -Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 
25.50-5 15 - Mer än l O ton men högst 20 ton plastråvara per 

kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 

25.50-6 lO -Mer än 5 ton men högst l O ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 

25.50-7 8 - Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 

25.50-8 6 - Mer än l ton men högst 3 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
ICKE-METALLISKA MINERALISKA 
PRODUKTER 

Glas, elasvaror och keramiska produkter 
l4kapl§ 26.10 3.3, 50 B Anläggning för 

3.4 l. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller 
glasfiber per kalenderår, eller 
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per 
kalenderår, inklusive tillverkning av mineralull. 
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14kap2§ 26.20 - B Anläggning for tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
l. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly-
eller arsenikforeningar förbrukas per kalenderår, 
eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt l §. 

26.20-1 35 -Mer än l 000 ton glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar fOrbrukas per kalen-
de rår. 

26.20-2 20 - Mer än 5 ton men högst l 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar fOr-
brukas per kalenderår. 

26.20-3 35 - Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 
med tillsats av bly- eller arsenikforeningar) för-
brukas per kalenderår. 

26.20-4 20 - Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra 
glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller 
arsenikforeningar) forbrukas per kalenderår. 

14kap3 § 26.30 - lO c Anläggning for tillverkning av glas eller glas va-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
!. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats 
av bly- eller arsenikforeningar förbrukas per 
kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror forbrukas per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt l eller 2 §. 

14 kap4 § 26.40 - 20 c Anläggning for tillverkning av glasfiber, om 
verksambeten inte är tillståndspliktig enligt l §. 

14kap5 § 26.50 3,5 35 B Anläggning for att genom bränning 
!. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produk-
ter per kalenderår, eller 
2. tillverka keramiska produkter med en ugns-
kapacitet som överstiger fYra kubikmeter och 
med en satsningsdensitet som överstiger 300 
kilogram per kubikmeter. 

!4kap6§ 26.51 - 35 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer 
än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

Cement, betong, kalk, krita och gips 
14kap8§ 26.70 3.la 130 A Anläggning för att 

l. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement 
per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton ce-
ment per kalenderår. 
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tillverkning i ugn av mer än 
kalenderår. 

26.100 20 c Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, 
krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 
JO 

12 c Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
l. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

26.120 25 c av mer än 500 ton 

14kapl4§ 26.130 3,2 55 B 

14kap15§ 26.140 55 B omvandling av 
är tillståndspliktig 

14kap 16§ 26.150 c 
l. som ställs upp område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaUplan 
eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalen-
derdagar under en tolvmånadersperiod. 

26.150-1 20 - Inom område med detaUplan eller områdesbe-
stämrnelser. 

26.150-2 15 - Utanför område med detaUplan eller områdes-
bestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under 

\4kap 17 Anläggning för tillverkning av varor av 
om verksambeten inte är tillståndspliktig enligt 
29 lO 

l § 27.10 2,2 A eller stål 
(primär eller sekundär inklusive 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produkt-
ionen överstiger 15 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

27.10-1 160 - Om produktionen överstiger l 000 000 ton per 
kalenderår. 

27.10-2 1000 - Om produktionen överstiger l 00 000 ton men 
inte l 000 000 ton per kalenderår. 

27.10-3 60 -om produktionen överstiger 15 000 ton men 
inte l 00 000 ton per kalenderår. 

27.10-4 50 - Anläggning med induktionsugnar ESR-
anläggning, om produktionen överstiger 15 000 
ton 

15 kap 2 § A Anläggning för 
l. produktion av järn eller stål (primär eller se-
kund är eller 
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2. behandling av järnbaserade metaller genom 
varm valsning. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt l eller 3 §. 

27.20-1 70 -Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per 

27.20-2 60 kalenderår. 
- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15kap3§ 27.30 2.3a-c A Anläggning för behandling av järnbaserade me-
taller genom 
l. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per 
kalenderår, 
2. hammarsmide, om slagenergin per hammare 
överstiger 50 kilojoule och den använda värme-
effekten överstiger 20 megawatt, eller 
3. anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 12 000 
ton råstål per kalenderår. 

27.30-1 120 -Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per 
kalenderår 

27.30-2 80 -Varmvalsning av mer än 120 000 ton men 
högst 500 000 ton råstål per kalenderår. 

27.30-3 80 - Hammarsmide, om slagenergin per hammare 
överstiger 50 kilojoule och den använda värme-
effekten överstiger 20 megawatt. 

27.30-4 60 -Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 12 000 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av zink av mer än l O 000 ton 
per kalenderår. 

27.30-5 50 -Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 12 000 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av zink av mer än l 000 ton 
men högst l O 000 ton per kalenderår. 

27.30-6 30 -Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 12 000 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av zink av mer än l 00 ton 
men högst l 000 ton per kalenderår. 

27.30-7 15 -Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 12 000 
ton råstål per kalenderår och varrnfdrzinkning 
med en förbrukning av zink av högst 100 ton per 
kalenderår. 

27.30-8 60 - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger 
12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än l O 000 m3 process- eller sköljvatten. 

27.30-9 50 -Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger 
12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än l 000 m3 men högst l O 000 m3 pro-
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cess- eller sköljvatten. 
27.30-10 30 -Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 

smält metall med en inmatning som överstiger 
12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än l 00 m3 men högst l 000 m3 process-
eller sköljvatten. 

27.30-11 15 -Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger 
12 000 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av högst l 00 m3 orocess-eller sköljvatten. 

15 kap4 § 27.31 - 40 A Anläggning för behandling av järnbaserade me-
taller genom kallvalsning av mer än l 00 000 ton 
stål per kalenderår. 

l5kap5§ 27.32 - B Anläggning för behandling av järnbaserade me-
taller genom kallvalsning av högst l 00 000 ton 
ståL 

27.32-1 45 - Mer än 20 000 ton men högst l 00 000 ton per 
kalenderår. 

27.32-2 30 - Högst 20 000 ton per kalenderår. 
l5kap6 § 27.40 2,4 B Anläggning för gjutning för en produktion av 

mer än 5 000 ton järn eller stål per kalenderår. 

27.40-1 40 - Mer än l O 000 tonjärn eller stål per kalenderår 
där form- eller gjutsand används. 

27.40-2 35 - Mer än 5 000 ton men högst l O 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand 
används. 

27.40-3 25 -Mer än lO 000 tonjärn eller stål per kalenderår 
där inte form- eller gjutsand används. 

27.40-4 15 - Mer än 5 000 ton men högst l O 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där inte form- eller gjut-
sand används. 

15kap7§ 27.50 - B Anläggning fdr gjutning för en produktion av 
l. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
6 §, eller 
2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magne-
sium per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 14 §. 

27.50-1 25 - L mer än l 000 ton men högst 5 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än l 000 ton men högst 5 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

27.50-2 20 - L mer än 500 ton men högst l 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst l 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår, 

2750-3 15 - L mer än l 000 ton men högst 5 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än l 000 ton men högst 5 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

27.50-4 15 - L mer än 500 ton men högst l 000 tonjärn 
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eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst l 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår 

l5kap8§ 27.60 - 6 c Anläggning för gjutning för en produktion av 
mer än l O ton järn, stål, aluminium, zink eller 
magnesium per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 6, 
7 eller 14 §. 

l5kap9§ 27.70 2.5a A Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt 
råmaterial producera mer än l 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker 
genom metallurgiska, kemiska eller elektroly-
tiska processer. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller 
inte gjuterier. 

27.70-1 120 - Av malm eller slig producera mer än 80 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår 

27.70-2 70 - Av malm eller slig producera mer än 20 000 ton 
men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kaJen-
derår. 

27. 70-3 35 - Av malm eller slig producera mer än 3 000 ton 
men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kaJen-
derår. 

27.70-4 30 - Av malm eller slig producera mer än l 000 ton 
men högst 3000 ton icke-järnmetall perkalen-
de rår. 

27.70-5 IOO -Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 80 000 ton icke-j ärrunetall per kalenderår. 

27.70-6 50 -Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 

27.70-7 35 -Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 

27.70-8 30 -Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än l 000 ton men högst 3 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 

15kapl0§ 27.80 2.5a 25 B Anläggning fOr att av malm, slig eller sekundärt 
råmaterial producera icke-jämmeta!l, om pro-
duktiorren sker genom metallurgiska, kemiska 
eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
9 §. 

15kapll§ 27.90 - A Anläggning fOr att av anrikad malm, stoft eller 
koncentrat producera mer än l 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår, om produktionen sker 
genom metallurgiska eller elektrolytiska proces-
ser. 
Tillståndsplikten gäller inte 
L gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 
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eller lO§. 

27.90-1 120 - Mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kaJen-
de rår. 

27.90-2 75 -Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 

27.90-3 45 - Mer än l 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 

15kap 12§ 27.91 - 20 B Anläggning for att av anrikad malm, stoft eller 
koncentrat producera icke-järnmetall, om pro-
duktiorren sker genom metallurgiska eller elekt-
rolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 
JO eller l l §. 

15kapl3§ 27.100 2.5b A Anläggning for smältning av icke-järmnetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning 
av legeringsmetall, för en produktion av mer än 

l 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 

27.100-1 130 - Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per ka-
lenderår. 

27.100-2 95 -Mer än l O 000 ton men högst 50 000 ton bly 
eller kadmium per kalenderår. 

27.100-3 70 - Mer än l 000 ton men högst l O 000 ton bly 
eller kadmiumper kalenderår. 

15kapl4§ 27.101 2.5b B Anläggning for smältning av icke-järmnetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 
000 ton metaller per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 §. 

27.101-1 85 - Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
27.101-2 - Mer än 5 ton men högst 20 000 metaller per 

75 kalenderår. 
15kapl5§ 27.110 - B Anläggning for smältning av icke-järmnetall eller 

återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 
eller 14 §. 

27.110-1 35 - Mer än l 000 ton men högst 5 000 ton icke-
järmnetall eller återvinningsprodukter. 

27.110-2 25 -Högst l 000 ton icke-järnmetall eller återvin-
ningsprodukter. 
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15kap 16§ 27.120 - B Anläggning for yrkesmässig smältning eller 
raffmering av icke-järrnnetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i 
9-15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

27.120-1 120 - Mer än 80 000 ton per kalenderår. 

27.120-2 85 - Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår. 

27120-3 45 -Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

27.120-4 25 -Högst 3 000 ton per kalenderår. 
!5kap 17§ 27.130 - B Anläggning får gjutning av andra metaUer än 

järn, stål, zink, aluminium och magnesium, får 
en produktion av mer än 50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäUer inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt I 3 eller I 4 §. 

27.130-1 90 - Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
27.130-2 50 - Mer än I O 000 ton men högst 20 000 ton per 

kalenderår. 
27.130-3 35 - Mer än 3 000 ton men högst I O 000 ton per 

kalenderår. 
27.130-4 25 - Mer än l 000 ton men högst 3 000 ton per ka-

Ienderår. 
27130-5 20 - Mer än 200 ton men högst I 000 ton per kaJen-

de rår. 
27.130-6 15 - Mer än 50 ton men högst 200 ton per kale n-

der år. 
15kapl8§ 27.140 - 8 c Anläggning for gjutning av andra metaUer än 

järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
for en produktion av mer än I ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 
METALL- OCH PLASTYTBEHAND-
LING, AVFETTNING OCH FÄRGBORT-
TAGNING 

16 kap l § 28.10 2,6 B Anläggning för järnfosfatering eller annan ke-
misk eller elektrolytisk ytbehandling av metall 
eller plast, om behandlingsbaden har en samman-
lagd volym som överstiger 30 kubikmeter. 

28.10-1 45 - Verksamheten ger upphov till mer än l O 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-2 35 - Verksamheten ger upphov till mer än I 000 
kubikmeter men högst I O 000 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 

28.10-3 20 - Verksamheten ger upphov till mer än I 00 ku-
bikmeter men högst l 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 

28.10-4 12 - Verksamheten ger upphov till högst l 00 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
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16 kap2 § 28.20 - B Anläggning flir kemisk eller elektrolytisk ytbe-

handling av metall eller plast, om 
l. behandlingsbaden har en sammanlagd volym 
som överstiger l kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än l O ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. betning med betpasta, 
2. järnfosfatering, eller 
3. om verksambeten är tillståndspliktig enligt 
l §. 

28.20-1 40 - Verksambeten ger upphov till mer än l O 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28 20-2 25 - Verksambeten ger upphov till mer än l 000 
kubikmeter men högst l O 000 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 

28.20-3 15 - Verksambeten ger upphov till mer än l 00 ku-
bikmeter men högst l 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 

28 20-4 !5 - Verksambeten ger upphov till mer än l O ku-
bikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvat-
ten per kalenderår. 

16kap3 § 28.30 - B Anläggning fOr 
l. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
sambeten ger upphov till mer än l O kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium 
eller stål, om verksambeten ger upphov till mer 
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med 
metall som sker med vakuummetod. 

28.30-1 40 - Mer än l O 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 

28 30-2 25 - Mer än l 000 kubikmeter men högst l O 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

2830-3 20 - Mer än l 00 kubikmeter men högst l 000 k u-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.30-4 15 - Mer än l O kubikmeter men högst l 00 kubikme-
ter avlooosvatten oer kalenderår. 

16kap4§ 28.40 - 8 c Anläggning fOr annan beläggning med metall än 
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksambeten ger upphov till mer än l ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte 
l. beläggning med metall som sker med va-
kuummetod, eller 
2. om verksambeten är tillståndspliktig enligt 
3 §. 

16 kap 5 § 28.50 - B Anläggning fOr termisk ytbehandling i form av 
varmdoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton perkalen-
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derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 

28.50-1 40 - Metallförbrukning av mer än l O 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. 

28.50-2 25 - Metallförbrukning av mer än l 000 ton men 
högst l O 000 ton per kalenderår utan uppsamling 
och filter. 

28.50-3 15 - Metallförbrukning av mer än l 00 ton men högst 
l 000 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 

28.50-4 lO - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
l 00 ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 

28.50-5 25 - Metallförbrukning av mer än l O 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. 

28.50-6 15 - Metallförbrukning av mer än l 000 ton men 
högst l O 000 ton per kalenderår med uppsamling 
och filter. 

28.50-7 lO - Metallförbrukning av mer än l 00 ton men högst 
l 000 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 

28.50-8 8 - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
l 00 ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 

16kap6§ 28.60 - 8 c Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast, om verksamheten 
ger upphov till mer än l kubikmeter avloppsvat-
ten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte 
l. betning med betpasta, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt l 
eller 2 §. 

16kap7§ 28.70 - c Anläggning for 
l. jämfosfatering, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt l §, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
mer än l O kubikmeter avloppsvatten per kale n-
derår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt 19 kap. l, 2, 3, 4 eller 5 §, 
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
5. våttrumling av mer än l ton metaller per ka-
lenderår eller härdning av mer än l ton gods per 
kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbruk-
ning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per 
kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om 
metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilo-
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gram per kalenderår. 

28.70-1 12 - Anläggning för produktion som omfattas av 
flera än två punkter ovan. 

28.70-2 8 - Anläggning för produktion som omfattas av 
högst två punkter ovan. 

16 kap 8 § 28.71 - 6 c Blästringsarbete omfattande mer än 500 
kvadratmeter yta, om verksamheten inte är an-
mälningspliktig enligt 7 §. 

16kap9§ 28.80 - 25 B Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller farg från 
mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 
kap. l, 2 eller 4 §. 

16kap10§ 28.90 - 15 c Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller farg, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 § 
eller 19 kap. l, 2 eller 4 §. 

ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17kapl§ 31.1 o - 120 A Anläggning för tillverkning av batterier eller 

ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver 
ingår. 

17kap2§ 31.20 - 55 B Anläggning för tillverkning av batterier eller 
ackumulatorer där inte kadmium, bly eller kvick-
silver ingår. 

17kap3§ 31.30 - lO c Anläggning för tillverkning eller reparation av 
kvicksilverinnehållande ljuskällor. 

17kap4§ 31.40 6,8 140 A Anläggning för tillverkning av grafitelektroder 
genom bränning eller grafitisering. 

17kap5§ 31.50 - 140 A Anläggning för tillverkning av kol- eller grafite-
lektroder, om verksamheten inte är tillståndsplik-
tig enligt 4 §. 

17kap6§ 31.60 - 15 c Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller 
elektrisk kabel. 

METALLBEARBETNING 

Motorer, turbiner och reaktorer 
18 kap l § 34.10 - 15 c Anläggning för tillverkning av fler än l 00 for-

donsmotorer per kalenderår. 
18kap2§ 34.20 - 8 c Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

Motorfordon 
18 kap3 § 34.30 - B Anläggning för tillverkning och sammansättning 

per kalenderår av 
l. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än l 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-1 140 - Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-2 100 - Fler än l 00 000 motorfordon men högst 
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
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80 som uppgår till högst 3,5 ton. 
34.30-3 - Fler än 50 000 motorfordon men högst l 00 000 

motorfordon med en totalvikt per fordon som 
40 uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30-4 · Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 

100 uppgår till högst 3,5 ton. 
34.30-5 - Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt 

60 per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
34.30-6 · Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 

motorfordon med en totalvikt per fordon som 
30 uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30-7 - Fler än l 000 motorfordon men högst 5 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

18kap4§ 34.40 - 25 c Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av 
l. fler än l 00 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än l O motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 3 §. 

Järnvä~sutrustnine och flyeplan 
18kap5§ 34.50 - 25 c Anläggning för 

l. tillverkning av järnvägs utrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

Maskinell metallbearbetning 

l8kap6§ 34.60 - 90 A Anläggning där det förekommer maskinell me· 
tallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta 
för endast montering) större än l 00 000 
kvadratmeter. 

18 kap 7 § 34.70 . B Anläggning där det förekommer maskinell metall· 
bearbetning och där total tankvolym för skärväts-
kor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbet-
ningsmaskinema är större än 20 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 
6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade antingen till metallbear-
betningsmaskin eller till öppnade behållare som 
används för påfyllning av metallbearbetningsrna~ 
skin. 

34.70-1 60 
-Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 75 kubikmeter . 

34.70-2 35 
. Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubik-
meter. 

l8kap8§ 34.80 - c Anläggning där det förekommer maskinell me-
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tallbearbetning och där total tankvolym for skär-
vätskor, processoljor och hydrauloljor i metall-
bearbetningsmaskinerna är större än l kubikme-
ter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivning-
arnai 1-10§§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 

34.80-1 25 -Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än l O kubikmeter men högst 20 kubik-
meter. 

34.80-2 12 -Total tankvolym for skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 5 kubikmeter men högst l O kubikme-
ter. 

34.80-3 8 -Total tankvolym for skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än l kubikmeter men högst 5 kubikme-
ter. 

Gas- och ol.ieplattformar 
18kap9§ 35.10 - 140 A Byggande av en plattform som är avsedd att 

användas vid utvinning av olja eller gas inom 
havsområden, om verksamheten inte prövas 
enligt Il kap. miljöbalken. 
skeppsvarv 

18kap10§ 35.20 - 8 c skeppsvarv. 

FÖRBRUKNING A V ORGANISKA LÖS-
NINGSMEDEL 

19 kap l § 39.10 6,7 75 B Anläggning för ytbehandling av material, före-
mål eller produkter med en förbrukning av arga-
niska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår 
till mer än !50 kilogram per timme eller 200 ton 
per kalenderår. Med förbrukning avses lös-
ningsmedelstillförseln minskad med den mängd 
som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns 
fOr återanvändning, där även återanvändning av 
lösningsmedel som bränsle ingår men inte lös-
ningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall. 

19kap2§ 39.20 - B Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-
kas 
l. med mer än 25 ton per kalenderår i 
a) rolloffset med heatsetfurg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screen-
tryck, laminering eller lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordonslackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
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39.20-1 65 

39.20-2 55 

38 

r) triirmpregnenng, 
j) läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) annan beläggning, 
o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt 
fett eller raffinering av vegetabilisk olja, 
2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverk
ning av fannaceutiska produkter, eller 
3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverk
ning av lack, tryckfarg, lim eller andra belägg
ningspreparat 
Med förbrukning avses detsamma som i l § 
andra stycket. 

- l. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 
än 200 ton per kalenderår i 
a) rulloffset med heatsetfarg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screen
tryck, laminering eller lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordons lackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
i) träimpregnering, 
j) läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) annan beläggning, 
o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt 
fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 
- l. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 
än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår i 
a) rulloffset med heatsetfarg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av forpackningar, flexografi, screen
tryck, laminering eller lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordonslackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
i) träimpregnering, 
j) läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) annan beläggning, 
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o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk oU a eller animaliskt 
fett eller raffinering av vegetabilisk oU a. 

39.20-3 50 - l. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 
än 25 ton men högst 50 ton per kalenderår i 
a) rulloffset med heatsetfarg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screen-
tryck, laminering eller lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordons lackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
i) träimpregnering, 
j) läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) annan beläggning, 
o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk oU a eller animaliskt 
fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 

39.20-4 65 - 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 
än 200 ton per kalenderår i tillverkning av far-
maceutiska produkter. 

39.20-5 55 - 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 
än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår i 
tillverkning av farmaceutiska produkter. 

39.20-6 65 - 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 
än 200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, 

39.20-7 55 
tryckfarg, lim eller andra beläggningspreparat 
- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 
än l 00 ton men högst 200 ton per kalenderår i 
tillverkning av lack, tryckfarg, lim eller andra 
beläggningspreparat 

19kap3§ 39.30 - lO c Anläggning där organiska lösningsmedel forbru-
kas per kalenderår med 
l. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfarg, 
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, 
flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
3. mer än l ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som enligt 
föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med riskfraserna 
"misstänks kunna ge cancer", "kan ge cancer", 
"kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge can-
cer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplant-
ningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 

39 



Lagrum IVK/ 
i MPF KK j mo l TF IPN l Beskrivning 

6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor, 
8. mer än l kilogram i kemtvätt, 
9. mer än lO ton i läderbeläggning, 
10. mer än 5 ton i skotillverkning, 
11, mer än 5 ton i laminering av trä e Her plast, 
12. mer än 5 ton i limbeläggning, 
13. mer än 5 ton i annan beläggning, 
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. mer än l O ton i utvinning av vegetabilisk olja 
eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk 
olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i l § andra 
stycket. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt l eller 2 §. 

19kap4§ 39.40 - 55 B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
l. mer än 5 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel, eller 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. 
Med förbrukning avses detsamma som i l § 
andra stycket. Vid tillämpningen av första styck-
et ska inte sådana organiska lösningsmedel med-
räknas som omfattas av förordningen (2007:846) 
om fluorerade växthusgaser och ozonnedbry-
tande ämnen eller av föreskrifter som meddelats 
med stöd av den förordningen. 
Tillståndsplikten enligt första stycket gäller inte 
om verksamheten är tillståndspliktig enligt l 
eller 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller 
inte sjukhus. 

19kap5§ 39.50 - c Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
l. mer än l ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Med förbrukning avses detsamma som l § andra 
stycket. 
Anmähningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt l, 2, 3 
eller 4 §. 

39.50-/ 20 - l. Mer än l ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel förbrukas per kalenderår. 

39.50-2 20 - 2.Mer än totalt l O ton men högst totalt 25 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas perkalen-
derår. 

39.50-3 12 - 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt l O ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kaJen-
derår. 
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

20 kap l § 39.60 - B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
l. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
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dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 
av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfalle 
eller hantering av mer än 500 000 ton perkalen
derår~ 

39.60-1 60 

39.60-2 40 
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2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrif
ter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har med
delat, är klassificerade eller uppfYller kriterierna 
för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ,,mycket giftig", "giftig", "frä
tande", "cancerframkallande", ,mutagen", "re
produktionstoxisk" eller "miljöfarlig", om det i 
anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och 
samma tillfalle eller hanteras mer än 50 000 ton 
per kalenderår, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i l och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 
ton vid ett och samma tillfal le. 

- Anläggning för lagring eller annan hantering av 
l. gasfonniga eller flytande petrokemiska pro
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 
av mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfalle 
eller hantering av mer än 5 000 000 ton per ka
lenderår, 
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrif
ter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har med
delat, är klassificerade eller uppfYller kriterierna 
för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faraklasserna "mycket giftig", "giftig", "frä
tande", "cancerframkallande", "mutagen", "re
produktionstoxisk" eller "miljöfarlig", om det i 
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett 
och samma ti!Ifalle eller hanteras mer än 500 000 
ton per kalenderår, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i l och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 
ton vid ett och samma tiiWille. 

-Anläggning för lagring eller annan hantering av 
l. gasfonniga eller flytande petrokemiska pro
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 
av mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton 
vid ett och samma tiiWille eller hantering av mer 
än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per 
kalenderår, 
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrif
ter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har med
delat, är klassificerade eller uppfYller kriterierna 
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för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faraklasserna "mycket giftig", "giftig'', "frä-
tande", "cancerframkallande", "mutagen", "re-
produktionstoxisk" eller "miUöfarlig", om det i 
anläggningen lagras mer än 25 000 ton men 
högst 50 000 ton vid ett och samma ti!Wille eller 
hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 
ton per kalenderår, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i l och 
2, om det i anläggningen lagras mer än l 000 000 
ton men högst 2 000 000 ton vid ett och samma 
tillfall e. 

39.60-3 20 - Anläggning fur lagring eller annan hantering av 
l. gasfonniga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 
av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid 
ett och samma tillfalle eller hantering av mer än 
500 000 ton men högst 2 500 000 ton perkalen-
derår, 
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrif-
ter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har med-
delat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna 
för att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faraklasserna "mycket giftig", "giftig'\ "frä-
tande", "cancerframkallande", "mutagen", "re-
produktionstoxisk" eller "miljöfarlig", om det i 
anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst 
25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hante-
ras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per 
kalenderår, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i l och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 
ton men högst l 000 000 ton vid ett och samma 
tillfålle. 

20 kap 2 § 39.70 - 12 c Anläggning för lagring av 
l. gasfonniga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oUor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 
ton vid ett och samma ti!lfalle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i l, om 
a) någon produkt, enligt föreskrifter om klassifi-
cering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassifi-
cerad eller uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras med de riskfraser som ingår i faraklasserna 
"mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancer-
framkallande", "mutagen'', ,reproduktionstox-
isk" eller "miljöfarlig", och 
b) det är fråga om en verksamhet för energi pro-
duktion eller kemisk industri och anläggningen 
har kapacitet fur lagring av mer än l ton vid ett 
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och samma tillfalle, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i l och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 
ton vid ett och samma ti!W!Ile. 

20kap3 § 39.80 - 15 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt l §. 

20kap4§ 39.90 - 6 c Anläggning får lagring av mer än 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNS-
LEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Gas- och vätskeformiga bränslen 
21 kap l § 40.05 1.4b 55 B Anläggning for överforing av bränslen till gas-

eller vätskeform med en total installerad tillford 
effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamhet-
en inte är tillståndspliktig enligt Il kap. 2 §. 

21kap2§ 40.10 - 35 B Anläggning får framställning av mer än J 50 000 
kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
l § eller Il kap. l, 2 eller 4 §. 

21kap3§ 40.20 - 15 c Anläggning for framställning av gasformigt 
bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt l eller 2 § eller Il kap. l, 2 eller 4 §. 

Kärnkraft 
21 kap4 § 40.30 - A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

Förbränninl( 
2lkap5§ 40.40 1,1 A Anläggning for forbränning med en total installe-

rad tillfordeffekt av mer än 300 megawatt. 

40.40-1 100 -Total installerad tillförd effekt av mer än 300 
megawatt. 

40.40-2 40 -Gasturbin 

2Jkap6§ 40.50 1,1 B Anläggning får förbrärming med en total installe-
rad tillförd effekt av 50 megawatt eller mer, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 §. 

40.50-1 65 -Total installerad tillförd effekt av mer än l 00 
megawatt men högst 300 megawatt. 

40.50-2 40 -Total installerad tillfård effekt av mer än 50 
megawatt men högst l 00 megawatt. 

2lkap7§ 40.51 - 35 B Anläggning för förbrärming med en total installe-
rad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 
eller 6 §. 

21kap8§ 40.60 - c Anläggning för förbränning med en total installe-
rad till förd effekt av 
J. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle an-
vänds än enbart eldningsolja eller bränslegas, 
eller 
2. mer än l O megawatt, om inget annat bränsle 
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används än eldningsolja eller bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte 
l. stationär förbränningsmotor avsedd endast 
som reservaggregat vid elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 5, 6, 7 eller 9 §. 

40.60-1 lO -Total installerad tillförd effekt av mer än 5 
megawatt men högst 20 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart eldningsolja eller 
bränslegas. 

40.60-2 6 -Total installerad tillförd effekt av mer än 500 
kilowatt men högst 5 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart eldningsolja eller 
bränsle gas. 

40.60-3 lO -Total installerad tillförd effekt av mer än l O 
megawatt men högst 20 megawatt, om inget 
annat bränsle än eldningsolja eller bränslegas 
används. 

2lkap9§ 40.70 - 25 c Gasturbinanläggning med en total installerad 
tillförd effekt av högst 20 megawatt. 

Vindkraft 
21kapl0§ 40.90 - 8 B Verksamhet med 

l. två eller flera vindkraftverk som står till sam-
mans (gruppstation), om vart och ett av vind-
kraftverken inklusive rotorblad är högre än l 50 
meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än l 50 meter och står tillsammans med en 
sådan gruppstation som avses i l, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150meter och står tillsammans med ett 
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 

21kapll§ 40.95 - 6 B Verksamhet med 
l. sju eller fler vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), om vart och ett av vind-
kraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 
meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 120meter och står tillsammans med en 
sådan gruppstation som avses i l, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett 
inklusive rotorblad är högre än 120meter och 
står tillsammans med så många andra sådana 
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt 
består av minst sj u vindkraftverk, om verksam~ 
beten påbörjas efter det att verksamheten eller 
verksamheterna med de andra vindkraftverken 
påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt lO§. 
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2lkapl2§ 40.100 - 4 c Verksamhet med 
L ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 
efter det att verksamheten med det andra vind-
kraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndsoliktie enliet l O eller 11 §. 

Värme- och kvlaolä22ninear 
21 kap 13 § 40.110 - 15 c Värmepump eller kylanläggning för uttag eller 

tillförsel av värmeenergi från mark, vattenom-
råde, gnnndvatten eller avloppsvatten för en utta-
gen eller tillförd effekt av mer än l O megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillför-
sel genom vattentäkt. 

21kap14§ 40.120 - 6 c Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-
område eller i grundvatten för en tillförd energi-
mängd av mer än 3 000 mega wattimmar. 

AVVECKLING AV KÅRNREAKTORER 
22kapl§ 45.10 - A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller 

annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, 
frän det att reaktorn stängs av till dess att reak-
tom efter avställningsdrift, servicedrift och riv-
ning har upphört genom att allt kärnbränsle och 
annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt 
har avlägsnats från anlägeningsplatsen. 
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELS-
HANTERING 

23kapl§ 50.10 - c Anläggning för tvättning av 
l. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än l 00 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än l 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

50.10-1 20 -Tvättning av 
L fler än l 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än l 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kaJen-
derår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

50.10-2 8 - Tvättning av 
l. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än l 00 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än l 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 
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23kap2§ 50.20 - c Anläggning där det per kalenderår hanteras 
l. mer än l 000 kubikmeter flytande motor-
bränsle, eller 
2. mer än l miljon normalkubikmeter gas avsedd 
som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 
kap. l, 2 eller 3 §. 

50.20-1 8 - Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

50.20-2 6 - Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än l 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 

50.20-3 4 - Automatstation med enbart diesel 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

50.20-4 8 än 5 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 
motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

50.20-5 6 än l miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle. 

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

Hamnar 
24kapl§ 63.10 - B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 

en bruttodräktighet på mer än l 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. farjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 
per kalenderår. 

63.10-1 160 - Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per 
kalenderår. 

63.10-2 100 - Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp per 
kalenderår. 

63.10-3 60 -Allmän hamn med 50- 2 000 anlöp per kaJen-
derår. 

63./0-4 20 - Allmän hamn med l O - 50 anlöp per kalenderår 
63.10-5 15 - Allmän hamn med högst l O anlöp per kal en-

derår. 

24kap2§ 63.20 - 15 c Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt l §. 

FIYl!Platser 
24 kap 3§ 63.30 - A Civil flygplats med en instrumentbana som är 

längre än l 200 meter. 
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

63.30-1 140 - Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 

63.30-2 80 -Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 
landningar per kalenderår. 

63.30-3 60 - Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 
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kalenderår. 
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra
struktur för militär flygverksamhet, om instru
mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 

än I 200 meter. 
C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 

500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 

eller biologiska med en 
total golvyta som är större än 5 000 kvadratrne-
ter. 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
l. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestäm-
melse i denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 
kap. miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälnings-
pliktiga enligt 38 §förordningen (1998:899) om 

verksamhet och .. 

TANKRENGÖRING 
B Anläggning för rengöring av cisterner, 

eller fat som i annan verksamhet än den egna 
används för förvaring eller transport av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, enligt 
föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad eller uppfYller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser 
som ingår i faraklasserna "mycket giftig", "gif-
tig~>, "frätande", "cancerframkallande", "muta-
gen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig". 

-Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används får för-
varing eller transport av mer än 500 kubikmeter 
per kalenderår. 
-Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för får-
varing eller transport av högst 500 kubikmeter 

c rengöring av tankar 
eller fat som används för förvaring eller för 
transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt I §. 

c 



28 kap l § 90.10 B med en av 
fler än 2 000 personer eller som tar emot av-
loppsvatten med en fororeningsmängd som mot-
svarar mer än 2 000 personekvivalenter. 

90.10-1 80 -Anslutning av fler än 100 000 personer eller 
mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än l 00 000 personekvivalenter. 

90.10-2 60 -Anslutning av fler än 20 000 personer men 
högst l 00 000 personer eller mottagande av en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 
personekvivalenter men högst l 00 000 pers o-
nekvivalenter. 

90.10-3 40 -Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 
20 000 personer eller mottagande av en förare-
ningsmängd som motsvarar mer än 2 000 perso-
nekvivatenter men högst 20 000 personekviva-

28 kap 2 § 90.20 c som är dimension-
erad for mer än 200 personekvivalenter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt l §. 

90.20-1 20 -Dimensionerad för mer än 500 personekviva-
lenter. 

90.20-2 15 - Dimensionerad for mer än 200 personekviva-
lenter men 500 
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28 kap 3§ 90.25 6, Il B Avloppsreningsanläggning som tar emot av-

loppsvatten från en eller flera sådana anlägg-
ningar som avses i 2 kap. l §, 4 kap. 12 eller 16 
§, 5 kap. l, 4, 10, 18, 19, 34, 35,37 eller 39 §, 6 
kap. l §, 7 kap. l §, 8 kap. l e11er 6 §, 9 kap. l 
eller 2 §, Il kap. 2 eller 4 §, 12 kap. l, 2, 3, 5 
e Uer 14 §, 14 kap. l, 5, 8, lO eller 14 §, 15 kap. 
l, 3, 6, 9, !0, 13 eller 14 §, 16 kap. l§, 17 kap. 4 
§, 19 kap. l§, 21 kap. l, 5 eller 6 §, 28 kap. 3 § 
eller 29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 
38, 39, 49, 50, 54 eller 58 §men som drivs av en 
annan verksamhetsutövare. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt l e11er 2 
§eller enligt 13 §förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

90.25-1 80 - Mottagande av avloppsvatten från mer än tio 
sådana anläggningar som drivs av en eller flera 
andra verksamhetsutövare. 

90 25-2 60 - Mottagande av avloppsvatten från mer än en 
men högst tio sådana anläggningar som drivs av 
en eller flera andra verksamhetsutövare. 

90.25-3 30 - Mottagande av avloppsvatten från en sådan 
anläggning som drivs av en annan verksamhets~ 
utövare. 

AVFALL 

MeUanlau:rinu: 
29 kap l § 90.30 - B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än 

farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid 
något enskilt tillfälle utgörs av 
L mer än l O 000 ton avfall som inte är avsett för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen 
inte är tillständspliktig enligt L 
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lag-
ring av avfall under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre är innan det återvinns eller 
behandlas. 

90 30-1 35 - L Mer än l 00 000 ton avfall som inte är avsett 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen 
inte är tillståndspliktig enligt l. 

90 30-2 25 - L Mer än 50 000 ton men högst l 00 000 ton 
avfall som inte är avsett för byggnads- eller an-
läggningsändamål, eller 
2. mer än !50 000 ton men högst 300 000 ton 
avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig 
enligt L 

90.30-3 20 - L Mer än l O 000 ton men högst 50 000 ton 
avfall som inte är avsett för byggnads- eller an-
läggningsändamål, eller 
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2. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton 
avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig 
enligt l. 

29 kap 2 § 90.40 - 12 c Anläggning for mellanlagring av annat avfall än 
farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid 
något enskilt tillflille är större än l O ton. 
Anmälningsplikten gäller inte 
l. anläggning for lagring av avfall under längre 
tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år 
innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
l §. 

29 kap 3 § 90.45 5,5 40 B Anläggning for mellanlagring av farligt avfall, 
om mängden avfall vid något tillfalle uppgår till 
mer än totalt 50 ton farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte anläggning for lag-
ring av farligt avfall under längre tid än ett år 
innan det bortskaffas eller tre år innan det åter-
vinns eller behandlas. 

so 



baurum l VK! l l l l . . i MPF KK lED TF PN Beslmvnmg 
B Anläggnmg for mellanlagnng av farhgt avfall, 

om mängden avfall vid något tillfall e uppgår till 
l. mer än 5 ton oljeavfall, 

29 kap 4 § 90.50 

90.50-1 35 

90.50-2 25 

90.50-3 20 

90.50-4 12 
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2. mer än 30 ton blybatterier, 
3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än l ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. anläggning for lagring av farligt avfall under 
längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre 
år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
3 §. 

-Om mängden farligt avfall vid något tilWille 
uppgår till 
5. mer än lO ton men högst 50 ton annat farligt 
avfall. 
-Om mängden farligt avfall vid något tillfalle 
uppgår till 
l. mer än 25 ton men högst 50 ton oljeavfall, 
eller 
5. mer än 5 ton men högst l O ton annat farligt 
avfall. 
-Om mängden farligt avfall vid något tillfalle 
uppgår till 
l. mer än 15 ton men högst 25 ton oljeavfall, 
eller 
5. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt 
avfall. 
-Om mängden farligt avfall vid något tillfall e 
uppgår till 
l. mer än 5 ton men högst 15 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat 
trä, eller 
5. mer än l ton men högst 2,5 ton annat farligt 
avfall. 
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29 kap 5 § 90.60 - 6 c Anläggning för mellanlagring av farligt avfall 
l. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där 
mängden avfall inte uppgår till mer än totalt 50 
ton farligt avfall, eller 
2. om mängden farligt avfall inte vid något till-
fall e uppgår till 
a. mer än 5 ton oljeavfall, 
b. mer än 30 ton blybatterier, 
c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska 
produkter, 
d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
e. mer än l ton annat farligt avfall. 
Anmälningsplikten gäller inte 
l. anläggning för lagring av farligt avfall under 
längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre 
år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. anläggning för lagring som en del av in-
samling om mängden avfall inte vid något till-
falle uppgår till mer än l ton elektriska eller 
elektroniska produkter, l 500 kilogram blybatte-
rier eller 200 kilogram annat farligt avfall, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
3 §. 
Förbehandling, sortering och mekanisk bear-
betnine 

29 kap 6 § 90.70 - B Anläggning för sortering av annat avfall än far-
ligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är 
större än l O 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall 
för byggnads- eller anläggningsändamåL 

90.70-1 35 - Den hanterade avfallsmängden är större än 
75 000 ton per kalenderår. 

90.70-2 30 - Den hanterade avfallsmängden är större än 
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

29 kap 7 § 90.80 - 12 c Anläggning för sortering av annat avfall än far-
ligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är 
större än l 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 6 §. 

29 kap 8 § 90.90 - 12 c Anläggning för yrkesmässig förbehandling av 
avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter, med undantag för förbehandling som 
består av ingrepp i komponenter eller utrustning 
som innehåller isolerolja. 
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29 kap 9 § 90.100 - B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning 
återvinna annat avfall än farligt avfall, om den 
hanterade avfallsmängden är större än l O 000 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. krossning, siktning eller motsvarande meka-
nisk bearbetning av avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 
eller 50 §. 

90.100-1 80 -Den hanterade avfallsmängden är större än 
50 000 ton per kalenderår. 

90.100-2 40 -Den hanterade avfallsmängden är större än 
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap ID§ 90.110 - c Anläggning för att genom mekanisk bearbetning 
yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt 
avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 9, 30, 31, 32 eller 50§. 

90.110-1 20 - Den hanterade avfallsmängden är större än 
5 000 ton men högst l O 000 ton avfall per kal en-
derår. 

90.110-2 15 - Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 
ton avfall per kalenderår. 

Uttjänta motordrivna fordon 
29 kap Il § 90.119 - B Anläggning för återvinning av avfall genom 

sådan lagring, tömning, demontering eller annat 
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta mo-
tordrivna fordon som inte omfattas av bilskrot-
ningsförordningen (2007: 186). 

90.119-1 50 - Den hanterade avfallsmängden är större än 
l O 000 ton per kalenderår. 

90.119-2 20 -Den hanterade avfallsmängden är högst l O 000 
ton per kalenderår. 

29kapl2§ 90.120 - 12 c Anläggning för återvinning av avfall genom 
sådan lagring, tömning, demontering eller annat 
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar 
som omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007: 186). 

Användning får anläggningsändamål 
29kap 13 § 90.130 - B Användning för anläggningsändamål av avfall på 

ett sätt som kan förorena mark, vattenområde 
eller grundvatten, om föroreningsrisken inte 
endast är ringa, 

90./30-1 35 -Mer än l O 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats. 

90.130-2 30 - Mer än 2 500 ton men högst l O 000 ton totalt 
upplagda massor på en och samma samman-
hängande plats. 

90.130-3 25 - Mer än l 000 ton men högst 2 500 ton totalt 
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upplagda massor på en och samma samman-
hängande plats. 

90. J 30-4 20 -Mer än 50 ton men högst l 000 ton totalt upp-
lagda massor på en och samma sammanhängande 
plats. 

90.130-5 15 - Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 

29kap !4§ 90.140 - 6 c Användning för anläggningsändamål av avfall på 
ett sätt som kan förorena mark, vattenområde 
eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 

Biolo~isk bebandlin2 
29kapl5§ 90.150 - 120 A Anläggning för biologisk behandling av annat 

avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är storre än l 00 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
30 §. 

29kapl6§ 90.160 - B 

Anläggning för biologisk behandling av annat 
avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är större än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 

90./60-J 60 30, 49 eller 50§. 

-Den tillförda mängden avfall är större än 
90. J 60-2 50 000 ton men högst l 00 000 ton per kalen-

30 de rår. 
90.160-3 -Den tillförda mängden avfall är större än 

l O 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
15 - Den tillförda mängden avfall är större än 500 

ton men högst l O 000 ton per kalenderår. 
29 kap 17 § 90.170 - c Anläggning för biologisk behandling av annat 

avfall än farligt avfall, om 
l. den tillförda mängden annat avfall än park-
och trädgårdsavfall är större än l O ton per kal en-
derår, eller 
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsav-
fall är större än 50 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 15, 16, 49 eller 50 §. 

90.170-1 lO - Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är större än l 00 ton men högst 
500 ton per kalenderår. 

90. J 70-2 8 - Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är större än l O ton men högst l 00 
ton per kalenderår. 

90.170-3 6 -Den tillförda mängden park- och trädgårdsav-
fall är större än 50 ton per kalenderår. 
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29kap !8§ 90.180 5.2b A Samförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden farligt 
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

90.180-1 200 -Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 

90.180-2 140 - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
l O 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.180-3 80 - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
2 500 ton men JO 000 ton kalenderår. 

A 
förbränns, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. 

90.181-1 200 -Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 

90.181-2 140 -Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
l O 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.181-3 80 -Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
lO kalenderår. 

29 kap 20 § 90.190 30 B avfall 

29kap2l § 90.191 30 B 

29 kap 22 § 90.200 5.2a 120 A avfall förbränns, 
om den avfall är större än 
l 00 000 ton per kalenderår. 
l den tillförda mängden inräknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, el!er 

29 kap 23 § 90.20 l 5.2a 120 A där avfall för-
bränns, om den mängden avfall är större 
än l 00 000 ton per kalenderår. 
l den tillförda mängden inräknas inte 
L vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som 

29 kap 24 § 90.210 5.2a 80 B avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är större än 
18 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
L vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

l 22 
kap 25 § 90.211 5.2a 80 B där avfall för-
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I den tillförda mängden inräknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 23 §. 

29 kap 26 § 90.220 - B Samflirbränningsanläggning där avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är större än 50 
ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 22 eller 24 §. 

90.220-1 30 - Den tillförda mängden avfall är större än 
lO 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

90.220-2 20 - Den tillförda mängden avfall är större än l 000 
ton men högst l O 000 ton per kalenderår. 

90.220-3 15 - Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst l 000 ton per kalenderår. 

29 kap 27 § 90.221 - B Avfallsflirbränningsanläggning där avfall för-
bränns, om den tillförda mängden avfall är större 
än 50 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 23 eller 25 §. 

90.221-1 30 -Den tillförda mängden avfall är större än 
l O 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 

90.221-2 20 - Den tillförda mängden avfall är större än l 000 
ton men högst l O 000 ton per kalenderår. 

90.221-2 15 -Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst l 000 ton per kalenderår. 

29 kap 28 § 90.230 - 6 c Samflirbränningsanläggning där annat avfall än 
farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24 
eller 26 §. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där 
endast 
L vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall för-
bränns och energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 

29kap29§ 90.231 - 6 c Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall 
än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23, 
25 eller 27 §. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där 
endast 
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l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall för-
bränns och energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns. 

Animaliska biororlukter 
29 kap 30 § 90.240 6,5 B Anläggning för att på annat sätt än genom för-

bränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500 
ton animaliska biprodukter som är kategori l-, 
kategori 2- eller kategori 3-material enligt för-
ordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 34 § eller 7 
kap. l §. 

90.240-1 60 - På annat sätt än genom förbränning per kal en-
derår bearbeta mer än l O 000 ton animaliska 
biprodukter. 

90.240-2 30 - På annat sätt än genom förbränning per kal en-
derår bearbeta mer än 2 500 ton men högst 
lO 000 ton animaliska biprodukter. 

29kap31§ 90.250 - 30 c Anläggning för att på annat sätt än genom för-
bränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton 
animaliska biprodukter som är kategori 1-, kate-
gori 2- eller kategori 3-material enligt förordning 
(EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är 
tillståndsoliktig enligt 30 §eller 5 kao. 34 §. 

29 kap 32 § 90.260 - 12 c Anläggning för förbehandling av animaliska 
biprodukter, om verksamheten inte är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 30 eller 31 § eller 5 
kao. 34 §. 

Uoolä!!!!ninl! 
29kap33 § 90.270 - B Uppläggning av muddennassa 

l. på ett sätt som kan förorena mark, vatten om-
råde eller grundvatten, om fåroreningsrisken inte 
endast är ringa, eller 
2. i större mängd än l 000 ton. 

90.270-1 30 - Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd än 2 500 ton. 

90.270-2 15 - Där fåroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd är l 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap34 § 90.280 - 6 c Uppläggning av 
l. högst l 000 ton muddennassa på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvat-
ten, om föroreningsrisken endast är ringa, eller 
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täkt-
verksamhet. 

Deponering 
29kap35§ 90.290 5,4 120 A Anläggning för deponering av annat avfall än 

inert eller farligt avfall, om den tillförda mäng-
den avfall är större än l 00 000 ton per kale n-
derår. 
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29 kap 36 § 90.300 5,4 B Anläggning för deponering av annat avfall än 

inert eller farligt avfall, om 
l. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 
ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i 
anläggningen är större än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35 eller 
41 §. 

90.300-1 55 - Den tillförda mängden avfall är större än 
20 000 ton men högst 100 000 ton perkalen-
derår. 

90.300-2 30 -Den tillförda mängden avfall är större än 
l O 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.300-3 - Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 
20 ton men högst l O 000 ton per kalenderår. 

29kap37§ 90.31 o - B Anläggning för deponering av inert avfall eller 
annat avfall än farligt avfall, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
35,36eller41 §. 

90.310-1 40 -Den tillförda mängden avfall är större än 
l O 000 ton per kalenderår. 

90.310-2 16 - Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 
ton men högst l O 000 ton per kalenderår. 

90.310-3 -Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton 
15 per kalenderår. 

29kap38§ 90.320 5,4 A Anläggning fur deponering av farligt avfall, om 
den tillförda mängden avfall är större än 
l O 000 ton per kalenderår. 

90.320-1 225 - Den till förda mängden a v fall är större än 
100 000 ton per kalenderår. 

90.320-2 160 - Den tillförda mängden avfall är större än 
25 000 ton men högst l 00 000 ton per kale n-
de rår. 

90.320-3 120 - Den tillförda mängden avfall är större än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

29 kap 39 § 90.330 5,4 70 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om 
l. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 
ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i 
anläggningen är större än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 
41 §. 
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Lagrum IVK/ 
i MPF KK liED 'TF IPN l Beskl"ivning 

29kap40 § 90.340 - B Anläggning för deponering av farligt avfall, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller amnäl-
ningspliktig enligt 38, 39 eller 41 §. 

90.340-1 40 -Den tillförda mängden avfall är större än l 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.340-2 15 - Den tillförda mängden avfall är högst l 000 ton 
per kalenderår. 

29kap41 § 90.341 - 6 c sluttäckt anläggning för deponering av avfall där 
sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förord-
ningen (200 1:512) om deponering av avfall, fram 
till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 
33 § samma förordning. 

Annan återvinnin2 eller bortskaffande 
29 kap 42 § 90.350 - 120 A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 

farligt avfall som består av uppgrävda massor, 
om den tillförda mängden avfall är större än 
20 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 
44 §. 

29 kap 43 § 90.360 - B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 
farligt avfall som består av uppgrävda massor. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39, 
40, 42 eller 44 §. 

90.360-1 30 - Mer än l O 000 ton men högst 20 000 ton upp-
grävda massor per år. 

90.360-2 20 - Mer än 500 ton men högst l O 000 ton upp-
grävda massor per kalenderår. 

90.360-3 20 - Högst 500 ton uppgrävda massor perkalen-
derår. 

29 kap 44 § 90.370 - 15 c Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 
avfall som består av uppgrävda förorenade mas-
sor från den plats där anläggningen fmns, om 
l. anläggningen finns på platsen under högst en 
tolvmånadersperiod, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36, 
37, 38,39 eller40 §. 

29 kap 45 § 90.375 - 15 c Anläggning för avvattning av avfall eller farligt 
avfall som uppkommer vid platsen, eller som 
förts till mellanlager för avfall, om uppställnings-
tiden är högst sextio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod och mängden avfall som 
behandlas är högst 2 000 ton. 
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Lagrum IVK/ 
i MPF KK j mo 

'TF 
jrN l Beskrivning 

29 kap 46 § 90.380 - B Anläggning för behandling av farligt avfall, om 
avfallet har uppkommit i den verksamhet där 
anläggningen fmns. 
Tillståndsplikten gäller inte behandling som 
leder till materialåtervinning eller om verksam-
hetenär anmälningspliktig enligt 45 §. 

90.380-1 50 - Mer än 25 000 ton farligt avfall per kalenderår. 
90.380-2 20 - Högst 25 000 ton farligt avfall per kalenderår. 

29kap47§ 90.390 - 8 c Anläggning för behandling av farligt avfall, om 
l. avfallet har uppkommit i den verksamhet där 
anläggningen finns, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

29 kap 48 § 90.400 - B Anläggning för destruktion eller annan bearbet-
ning av kasserade produkter som innehåller full-
ständigt eller ofullständigt halogenerade klor-
fluorkarbaner eller halon. 

90.400-1 35 - Mer än 7 5 000 behandlade enheter. 
90.400-2 25 -Högst 75 000 behandlade enheter. 

29 kap 49 § 90.405 5.3ai- 40 B Anläggning för att bortskaffa annat avfall än 
iv farligt avfall genom 

l. biologisk behandling, 
2. fYsikalisk-kemisk behandling, 
3. förbehandling av avfall för förbränning, eller 
4. samförbränning eller behandling av slagg eller 
aska. 
Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda 
mängden avfall är större än 12 500 ton per ka-
lenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 50 § 
eller 28 kap. l eller 2 §eller enligt 13 §förord-
ningen (I 998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. 

29 kap 50§ 90.406 5.3av, 50 B Anläggning för att återvinna, eller en anläggning 
5.3bi- att återvinna eller bortskaffa, annat avfall än 

iv farligt avfall genom biologisk behandling, förbe-
handling av avfall för förbränning eller samför-
brärming, behandling av slagg eller aska eller 
fragmentering av metallavfall, om 
l. den tillförda mängden avfall är större än 
18 500 ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden avfall är större än 
25 000 ton per kalenderår och verksamheten 
består av endast anaerob biologisk behandling. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 28 kap. 
l eller 2 § eller enligt 13 § förordningen 
(I 998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd. 
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Lagrum IVK/ j mo l TF IPN l Beskrivning 
i MPF KK 
29kap51 § 90.410 - JOO A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 

annat avfall än farligt avfall, om den mängd 
avfall som tillförs anläggningen är större än 
l 00 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av l, 2, 6-lO, !3-17, 22-37,44 och 45 §§. 

29 kap 52§ 90.420 - B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 
annat avfall än farligt avfall, om den mängd 
avfall som tillförs anläggningen är större än 500 
ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av l, 2, 6-10, !3-17, 22-37 och 44-51 §§. 

90.420-1 80 -Den tillförda mängden avfall är större än 
20 000 ton men högst l 00 000 ton per kale n-
derår. 

90.420-2 50 -Den tillförda mängden avfall är större än 
l O 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.420-3 30 -Den tillförda mängden avfall är större än 
2 500 ton men högst l O 000 ton per kalenderår. 

90.420-4 20 - Den tillförda mängden avfall är större än l 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.420-5 15 - Den tillförda mängden avfall är större än 500 
ton men högst l 000 ton per kalenderår. 

29 kap 53 § 90.430 - 6 c Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 
annat avfall än farligt avfall, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon av l, 2, 6-lO, 13-17,22-37,44,45 och 
49-52 §§. 

29 kap 54§ 90.435 5.1a-k A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 
farligt avfall enligt ett förfarande som anges i R2, 
R5, R6, R7, R8 eller R9 i bilaga 2 eller i D4, D8, 
D9, Dl3 eller D 14 i bilaga 3 till avfalls förord-
ningen (20 11 :927), om den tillförda mängden 
farligt avfall är större än 2 500 ton perkalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 18, 19, 38 eller 39 §. 

90.435-1 225 - Den tillförda mängden avfall är större än 
25 000 ton per kalenderår. 

90.435-2 !40 - Den tillförda mängden avfall är större än 
l O 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.435-3 65 -Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 
ton men högst l O 000 ton per kalenderår. 
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Lagrum IVK/ !mo l TF IPN l Beskrivning 
i MPF KK 
29 kap 55§ 90.440 - A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 

farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som 
avses att bli behandlat i anläggningen kommer 
från andra inrättningar och den tillförda mängden 
avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av 4, 5, 8, 11-14, 18-26,30-34,38-48 och 54 
§§. 

90.440-1 225 -Om huvuddelen av det avfall som avses bli 
behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar och den tillförda mängden avfall är 
större än 25 000 ton per kalenderår. 

90.440-2 !40 -Om huvuddelen av det avfall som avses bli 
behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar och den tillförda mängden avfall är 
större än l O 000 ton men högst 25 000 ton per 
kalenderår. 

90.440-3 65 -Om huvuddelen av det avfall som avses bli 
behandlat i anläggningen kommer från andra 
inrättningar och den tillförda mängden avfall är 
större än 2 500 ton men högst l O 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 56§ 90.450 - B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 
farligt avfall, om huvuddelen av det avfall som 
avses att bli behandlat i anläggningen kommer 
från andra inrättningar. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. förorenade uppgrävda massor, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11-14, 
18-26,30-34,38-48,54 och 55§§. 

90.450-1 55 - Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 
mer än l 000 ton men högst 2 500 ton farligt 
avfall per kalenderår, om huvuddelen av det 
avfall som avses att bli behandlat i anläggningen 
kommer från andra inrättningar. 

90.450-2 40 - Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 
mer än 50 ton men högst l 000 ton farligt avfall 
per kalenderår, om huvuddelen av det avfall som 
avses att bli behandlat i anläggningen kommer 
från andra inrättningar. 

90.450-3 20 -Anläggning för att återvinna eller bortskaffa 
högst 50 ton farligt avfall per kalenderår, om 
huvuddelen av det avfall som avses att bli be-
handlat i anläggningen kommer från andra in-
rättningar. 
Långtidslagring, djupt bergtörvar och under-
jordsförvar 

29 kap 57§ 90.455 - 120 A Anläggning för permanent lagring av kvicksil-
veravfall med minst O, l viktprocent kvicksilver 
i djupt bergförvar. 
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80 B 

90.460 JOO A för av 
tivt avfall, slutförvaring av radioaktivt avfall eller 

av radioaktivt avfall. 
29 kap 62 § 90.470 100 A Anläggning för bearbetning, lagring, slutförva-

ring eller annan hantering av använt kärnbränsle) 
kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt 
lagen ( 1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller 
strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten 

61 

30 kap l § 92.10 15 B 

30 kap 2 § 92.20 c Skjutbana som är stadigvarande 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 milli-
meter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 

92.20-1 JO - Mer än l 00 000 skott per kalenderår. 
92.20-2 8 - Mer än 20 000 skott men högst l 00 000 skott 

per kalenderår. 
92.20-3 T - Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 

kalenderår. 
30 3§ 92.30 T tränings- eller testbana för 

31kapl§ 93.10 JO c Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
l. utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. J §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 

32 kap l § 93.20 15 B Krematorium. 

HÄLSOSKYDDSVER.KSAMHETER1 

liknande 
200.10-2 2 c eller gymnasiesärskola med mer 

l Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av tim~ 
avgifter istället för fasta årliga avgifter. 
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- - eller gymnasiesärskola med 
l hÖgst 50 elever. 

- 1200 10-4 - 2 c Internationell skola. 

- 200.10-5 - 2 c grundsärsko la, specialskola, same-
l skola. 

- 200.10-6 - 2 c Förskola. 
- 200.10-7 - 2 c , öppen förskola. 

- 200.10-8 - T u 

·och 
- 200.20-1 - T u ler utan boende, 

:och .. 
- 200.20-2 - 2 c Fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 

- 200.20-3 - T u och liknande. 

!och 
- 200.30-1 - T u l~' 
. 200.30-2 - T u ,, ., 

- 200.30-3 - T u 1long. 

Vård och hälsa 
- ·""·l . T u Lokaler för vård' eller annat omhändertagande 

>5 ho>PnO< 

- 200.40-2 - 2 c Fotvård. 

- 200.40-3 - 2 c """P"""'"' eller pierring som egen 

- 200.40-4 - T u 
! ~;:d~: 

", naprapat, JJ, "&J, ik och lik-

- 200.40-5 - T u . Övriga·'· 

Idrott och 

- 200.50-l - T u r, •*• ·'<oonino, gym eller motsvarande. 

- 200.50-2 - 2 c · l som är 1 åt o Il · eller 
som annars av många 1 .. 

- 200.50-3 - T u -' 

- 200.60-5 - T u Hotell, kursgård med övemattningsmöjlighet, 
folkhögskola med boende, vandrarhem, krimi-

'nolu&r~. 

- 200.60-6 - T u · wl<tur .... >in o 

- 200.60-7 - T u Bed & breakfast 
- ?00.~0-R - T u 

Övrigt tillfälliot """""' 
T av djur 

2 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vård lokaler, vilket betyder att en gränsdragning 
behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i 
hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 §förordning (!998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvandning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har 
tillsyn över vården och de utrymmen där värd förekommer. 
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~ BYGGOCHMIUÖ IIS 
~ SALA-HEBY lQII 
MILJÖENHETEN 2014-04-08 Dnb: aDM 
Magnus Gunnars son, 0224-7 4 73 71 Dnr: 2or<-l " 5'1~ 

Beräkning av timkostnaden för taxor till2014 

Beräkningen utgår från de kostnader som relaterar till miljöenhetens 
tillsynspersonal samt Sveriges kommuner och landstings vägledningsmaterial 
om taxor: 

Kostnadsslag Kostnad/handläggare på 
miljöenheten (k~) 

Totalkostnad för administrativt stöd (t ex" 
förvaltningschef, administrativ personal, bilar, 
lokaler, datorer, telefoni, övrig utrustning 260 000 

m"mJ 
Genomsnittlig lönekostnad för miljöenhetens 510 000 
handläggare (inklusive sociala avgifter)" 
Kompetensutveckling inklusive resor och JO 000 
boende" 
Nämnder 20 000 
Enhetschef miljö 60 000 
SUMMA 860 000 

Med en effektiv handläggartid (de biterbar tid) om l 000 timmar blir 
timkostnaden 860 kr/h" Vid uppskattning av effektiv handläggartid utgår 
miljöenheten från den tidredovisning som miljöenhetens handläggare utfört 

SAMHÄLLSBYGGANDSKONTORET 

Magnus Gunnarsson 
miljöchef 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro 
Org"nr Box 304 stadshuset 0224-74 70 00 vx 0224-74 73 08 12 39 10-2 
10 'll"'!(lf\(\ 'lft(lO 1'1'2 '),;;C' AT A C't""" T',-,,.."c.r t:' "'""t• h,,-,,-,m;);,-,t,;'.cal.,,," 
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l SALA 
KOMMUN 

§ 113 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Plan för Sala stad- fördjupning av översiktsplan 

INLEDNING 

,,. :'.' :s 

Dnr 2014/305 

Fördjupningen av översiktsplanen, Plan för Sala stad, syftar till att visa på möjlighet
er för framtida utveckling av staden och dess närmaste omland. Den utgör en viktig 
grund för allt planeringsarbete som rör bebyggelse, trafikstruktur och miljö. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/102/1, utlåtande 
Bilaga KS 2014/102/2, planförslag 
Bilaga KS 2014/102/3, samrådsredogörelse. 
Bilaga KS 2014/102/4, miljökonsekvensbeskrivning bilaga 1 
Bilaga KS 2014/102/5, planeringsförutsättningar bilaga 2 
Bilaga KS 2014/102/6, kartbilaga bilaga 3 
Bilaga KS 2014/102/7, Sala tätorts grönstruktur bilaga 2:1 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-22, § 107 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. Planarkitekt Märta Alsen deltar vid ären
dets behandling. 

Sedan ledningsutskottets möte har ändring gjorts i materialet avseende vandrings
hindren för fisk i Sagåns nedre lopp. Ny text enligt följande: "Undanröjande av vandrings· 
hinder, utifrån Länsstyrelsens upprättade program 7, kan ske successivt med start i vandringshindren 
för fisk i Sagåns nedre lopp. J samband med renoveringar eller andra åtgärder på vattenanläggningar 
som utgör vandringshinder för fisk bör det utredas om vandringshindret samtidigt kan byggas bort F au~ 
nan i vattendraget är betjänt av att vattendragets fragmentering minskar även innan vandringshindren 
nedströms är åtgärdade. Redan nu kan en grön zon säkras i anslutning till vandringshindren, tills det 
blir möjligt att vattendragen får anläggningar i form av så kallade omlöp, det vill säga biologiskt funge· 
rand e passager." 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att godkänna ändrad text i planförslaget avseende vandringshindren för fisk i 
Sagåns nedre lopp, 
dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta Plan för Sala stad-: fördjupning av översiktsplan, Sala kommun, Västman
lands län. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar dels för egen del 

att godkänna ändrad text i planförslaget avseende vandringshindren för fisk i 
Sagåns nedre lopp, 

Utdragsbestyrkande 
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ii sALA rt;i KOMMUN 

Justerandes sign 

forts KS § 113 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta Plan för Sala stad- fördjupning av översiktsplan, Sala kommun, Västman
lands län. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

16 (26) 



§ 114 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

;~?:s 

;r,_:\XJLil·fC 
~-:r·? 41 ~.c 1 /;. 

Dnr 2013/332 

Förslag till politisk organisation, förvaltningsorganisation samt 
arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala kommun 2015-2018 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen tillsatte 2013-09-10, § 216, en parlamentarisk grupp med uppgift 
att genomföra en översyn av politisk organisation och förvaltningsorganisation samt 
arvodes- och ersättningsbestämmelser i Sala kommun för mandatperioden 2015-
2018. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/106/1, förslag från parlamentariska kommitten 
Bilaga KS 2014/106/2, förslag till bestämmelser om ersättningar och arvoden till 
förtroendevalda 2015- 2018 
Bilaga KS 2014/106/4, skrivelse från Per-Olov Rapp (S) 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-22, § 112 
Reviderad Bilaga KS 2014/106/2, reviderat förslag till bestämmelser om ersätt
ningar och arvoden 
Reviderad Bilaga KS 2014/106/3, skrivelse från Salas Bästa 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag, dock att fjärde att-satsen i ledningsutskottets 
förslag revideras enligt följande: att rätten till insynsplats i kommunst;yrelsen be
gränsas till att gälla partiets representant ur fullmäktigegruppen samt att rätten till 
insynsplats i ledningsutskottet begränsas till att gälla partiets representant ur full
mäktigegruppen eller kommunst;yrelsegruppen, samt 
att antalet ersättare i kultur-och fritidsnämnden fastställs till fem ersättare. 

Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Glenn Andersson (S), Ulrika Spårebo (S), 
Monica Fahrman (MP) och Lars Alderfors (FP) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att kommittens förslag i sin helhet ska avslås, 
att vård-och omsorgsnämnden samt bildnings- och lärandenämnden från och med 
2015-01-01 avskaffas och att respektive nämnds verksamhetsområde överförs till 
kommunstyrelsen. Reviderade delegationsordningar för detta ska redovisas för 
kommunstyrelsen senast 2014-11-01. 
att kommunalrådslönen fastställs till40.000 kronor per månad, 
att oppositionsrådstiteln avskaffas och att oppositionsledararvodet ska fördelas ut 
proportionellt på gruppledarna för respektive oppositionsparti i kommunstyrelsen, 
vilka hädanefter ska tituleras oppositionsledare envar, 
att det samlade arvodet för samtliga oppositionsledare i kommunstyrelsen fastställs 
till 30.000 kronor per månad, samt 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande avseende fjärde att-satsen i ledningsutskottets 
förslag. 

Utdragsbestyrkande 

drL 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Glenn Andersson (S), Ulrika Spåreho (S) och Lars Alderfors (FP) yrkar 
avslag på Hanna Westmans yrkande. 

Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med följande ändringsyrkande: att opposi
tionsrådstiteln avskaffas och att oppositionsledararvodet ska fördelas ut propor
tionellt på gruppledarna för respektive oppositionsparti i kommunstyrelsen. 

Ulrika Spåreho (S) och Lars Alderfors (FP) yrkar 
avslag på Gunnel Söderströms tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag, ledningsutskottets 
reviderade förslag och Hanna Westmans yrkande och finner ledningsutskottets re
viderade förslag bifallet. 

Ordföranden ställer därefter Gunnel Söderströms ändringsyrkande mot avslag och 
finner ändringsyrkandet avslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att tillstyrka parlamentariska gruppens förslag med följande tillägg/förtydligande; 

att kommunala pensionärs- och handikapprådet fortsätter ligga direkt under 
kommunstyrelsen 

att antalet ersättare i kultur-och fritidsnämnden fastställs till fem ersättare 

att rätt till insynsplats bör endast parti ha, som är representerat i kommunfull
mäktige i Sala och som saknar ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens ledningsutskott, 

att rätten till insynsplats i kommunstyrelsen begränsas att gälla partiets repre
sentant ur fullmäktigegruppen samt att rätten till insynsplats i ledningsutskottet 
begränsas till att gälla partiets representant ur fullmäktigegruppen eller kom
munstyrelsegruppen, 

att flytta§ 18 Uppräkning av arvoden och ersättningar, i Förslag till bestämmel
ser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2015-2018, som punkt 2, 
samt 

att i§ 8 Arvoden kommunalrådjoppositionsråd,lägga till att det gäller kommu
nalt arvode. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag till politisk organisation, förvaltningsorganisation 
samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala kommun 
2015-2018. 

Kommunstyrelsen tillsatte 2013-09-10, § 216/2013 en parlamentarisk grupp 
med uppgift att: 

"genomföra en uppföljning och översyn av politisk organisation och 
förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser och ersättningar i 
Sala kommun" 

"översynen skall genomföras på sådant sätt att beslut i dessa ärenden, att 
gälla fr. om 1.1 2015, kan fattas senast vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i maj 2014" 

Den parlamentariska gruppen har nu överlämnat ett förslag i dessa frågor till 
kommunstyrelsen vilket även omfattar regler för lokalt partistöd i Sala 
kommun mandatperioden 2015-2018 

Syftet med att ta beslut beträffande politisk organisation, 
förvaltningsorganisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar innan 
val till ny mandatperiod sker är att de som blir valda till olika kommunala 
uppdrag skall känna sig trygga i sina uppdrag under perioden men också att 
de inte själva ska kunna påverka storlek på arvodena när de väl är valda. 
stabilitet, transparens och neutralitet i besluten bör vara ledstjärnor. 

jag kan konstatera att den parlamentariska gruppen inte redovisar ngt 
dokument som belyser på hur den organisation som beslutades gälla fr. o m 
1/7 2012 utfallit beträffande" enklare, effektivare och mer medborgarvänlig" 
kommun. Det hade varit intressant att få svar på frågor som "huruvida den 
politiska styrmodellen har stärkt och utvecklat den politiska demokratin, om 
effektiviteten och styrningen blivit bättre, om helhetssyn och 
koncerntänkande slagit igenom i förvaltningarna. Och om fokus legat på 
kvalitetsarbete och medborgarvänlighet." 
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SAlA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 
kommu n.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Ordförande 
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Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Gruppen föreslår att kommunfullmäktiges nuvarande beredningar avskaffas, 
utom presidieberedningen och demokratiberedningen som kvarstår. Vidare 
föreslås en återgång till fler nämnder. Kultur- och fritidsnämnd och Bygg- och 
miljönämnd återinförs, den senare nu enbart som myndighetsnämnd. 
jävsnämnden försvinner därmed. 

Alla utskott under kommunstyrelsen, utom Ledningsutskott och 
Arbetsgivarutskottet, föreslås upphöra. Insynsplatser föreslås endast för 
kommunstyrelsen och dess ledningsutskott. 

Antalet ledamöter och ersättare föreslås minska i Kommunstyrelsen, 
skolnämnden (namnbyte av Bildnings- och lärandenämnden J och Vård- och 
omsorgsnämnden. 

Pensionärs- och handikapprådet föreslås ingå i demokratiberedningens 
uppdrag. Frågan om kommunal representation i föreningar överlämans till 
kommunstyrelsens ledningsutskott för vidare hantering. 

En gemensam förvaltningsorganisation föreslås också för hela kommunens 
förvaltningsorganisation. Det helägda kommunala SIFAB avvecklas och 
verksamheten överförs till kommunstyrelsen. 

Vänsterpartiet och Salas Bästa har beträffande ett antal förslag redovisat 
avvikande meningar. 

Bred politisk enighet är utomordentligt värdefullt och det finns ingen 
anledning till betydande förändringar i den parlamentariska gruppens 
förslag. jag vill dock anföra två synpunkter värda att beakta. Den första gäller 
Pensionärs- och Handikapprådet. Idag ligger råden under kommunstyrelsen 
efter en lång och mödosam process där pensionärs- och handikapporganisa
tionerna varit delaktiga i framtagande av reglementen och riktlinjer mm. Det 
vore djupt olyckligt att efter en mycket kort tid återigen riva upp den 
organisationen som nu sjösatts. 

Den andra synpunkten gäller insynsplats. Rätt till insynsplats bör endast 
parti ha, som är representerat i kommunfullmäktige i Sala och som saknar 
ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
ledningsutskott. Den rätten bör begränsas till att gälla partiets representant 
ur fullmäktigegruppen. Detta för att ha en folkvald förankring. 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsen ordförande 
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Förslag till politisk organisation, förvaltningsorganisation samt 
arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala kommun 2015- 2018 

Kornmunstyrelsen tillsatte 2013-09-10, § 216/2013 en parlamentarisk grupp med uppgift att genomföra en 
översyn av politisk organisation och förvaltningsorganisation samt arvodes och ersättningsbestämmelser i 
Sala kornmun för mandatperioden 201S- 2018. 

Den parlamentariska gruppen har bestått av Glenn Andersson(s) ordförande, Ragge jagero (sd), Peter 
Molin( m), Marcus Andersson(sbä), Håkan Pettersson (kd), Christer Eriksson (c), Lars Alderfors (fp), Joachim 
Nordlund (v), Beatrice W oldert (rnp), kornrnunchefjenny Nolhage, förhandlare Lars-Göran Carlsson. 

Parlamentariska gruppen har efter remissyttrandena från de politiska partierna över parlamentariska 
gruppens förslag vid mötet 2014-04-10 enats om följande förslag till politisk organisation, förvaltnings
organisation, arvodes.-och ersättningsbestämmelser samt regler för lokalt partistöd i Sala kornmun för 
mandatperioden 201S - 2018. 

Kornmunfullmäktige föreslås oförändrat 4Sledarnöter och 21 ersättare. Nuvarande beredningar föreslås 
avskaffas förutom presidieberedning och dernokratiberedning. I demokratiberedningen föreslås 
gruppledarna ingå. Pensionärs-och handikapprådet föreslås ingå i demokratiberedningens uppdrag liksom 
ungdornsråd och integration. Föreslås vidare att kornmunfullmäktige kan inrätta tidsbegränsade beredningar 
för specifika tidsbegränsade uppdrag. 

För kornmunstyrelsen föreslås 13 ledarnöter och 13 ersättare. Kornmunstyrelsen har ett övergripande ansvar 
för alla ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige. Kornmunstyrelsen har ansvar för plan, mark, 
infrastrukturfrågor som bostäder, kommunikationer, investeringar i gata, park, VA. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslås bestå av S ledarnöter och S ersättare. Insynsplats i 
kommunstyrelsens ledningsutskott gäller för småparti med plats i kommunstyrelsen. Insynsplats i 
kornmunstyrelsen och kommunstyrelsens ledningsutskott gäller för småparti som har plats i 
kommunfullmäktige. För insynsplats gäller rätten att närvara för att få information men inte delta i besluten. 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ledarnöter varav en är ordförande. 

Föreslås avskaffande av övriga utskott under kornmunstyrelsen samt jävsnärnnden. 

Föreslås att en bygg-och miljönämnd bestående av S ledarnöter och S ersättare inrättas som 
myndighetsnämnd med ansvar för frågor som handlar om myndighetsutövning och tillsyn. 

Föreslås att bildnings-och lärandenämnden byter namn skolnärnnden. skolnämnden föreslås bestå av 7 
ledarnöter och 7 ersättare. Vänsterpartiet har avvikande uppfattning och föreslår istället att skolnämnden får 
9ledarnöter och 9 ersättare. 

För vård-och omsorgsförvaltningen föreslås ?ledamöter och 7 ersättare. Vänsterpartiet har avvikande 
uppfattning och föreslår istället 9ledarnöter och 9 ersättare. 

Föreslås inrättande av en kultur-och fritidsnämnd bestående av S ledarnöter och 3 ersättare. Vänsterpartiet 
har avvikande uppfattning och föreslår istället 7 ledarnöter och 7 ersättare. 

För revisionen föreslås oförändrat ?ledamöter. 

För överförmyndaren föreslås oförändrat en överförmyndare med en ersättare. 
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Föreslås att SIFAB avvecklas och överföres till kommunstyrelsen. 

Föreslås vidare att rekommendera att kommunen ej har representation i ideella föreningar. 

Föreslås vidare att förvaltningsorganisation förändras från tre förvaltningar, kommunstyrelsens förvaltning, 
skolförvaltning samt vård-och omsorgsförvaltning till en enda kommunstyrelseförvaltning i kommunen. 

Föreslås nya arvodesbestämmelser och ersättningar för förtroendevalda för mandatperioden 2015- 2018. 
Vänsterpartiet anser att arvodet för oppositionsråd bör delas av samtliga oppositionspartier. Vänsterpartiet 
efterlyser en kostnadskonsekvens av förslaget till arvodesbestämmelser och ersättningar samt att det görs 
en konsekvensanalys av såväl förslaget till ny politisk organisation samt förvaltningsorganisation före beslut. 

Föreslås regler för kommunalt partistöd med anledning av ändrade regler i kommunallagen. 

Den parlamentariska gruppen får härmed överlämna sitt förslag till politisk organisation, 
förvaltningsorganisatio n, arvodesbestämmelser och ersättningar till förtroendevalde, samt förslag till regler 
för lokalt partistöd för mandatperioden 2015- 2018. 

Sala 2014-04-11 

Glenn Andersson 
Ordförande i parlamentariska gruppen 
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FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH 
ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 

§ 1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen(1991:100), och de av kommunfullmäktige valda 
styrelseledamöter, ersättare och revisorer inom de kommunala bolagen. 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid, 40% gäller endast§ 8, §§ 10- 11, 13-20. 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid benämns enligt kommunallagen kommunalråd, oppositionsråd. 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på betydande del av heltid, 40% 
av heltid erhåller endast ett fast arvode för uppdraget/uppdragen, dvs ej 
arvode för sammanträde/förrättning. Förtroendevalda med 40% av heltid 
har rätt till semester som motsvarar semester för anställda i kommunen med 
motsvarande ålder, jämte semesterdagstillägg. 

§ 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar 

Dessa bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Sala 
kommun och dess bolag följer riksdagsmannarvodet och uppräknas utifrån det 
av riksdagens arvodesnämnd fastställda riksdagsmannaarvodet per den 
31/10 varje år. 

§ 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda, som 
medgetts närvarorätt, har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i§§ 4 
- 7, § §10- 11, §§ 12- 16 för, 

a. Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktige beredning, 
kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott, beredningar liksom 
revisorernas sammanträden 

b. Förhandlingar eller förberedelser inför förhandling med arbetstagarorganisation 
eller annan motpart till kommunen 

c. Presidiemöte i fullmäktigefullmäktigeberedning, nämnd eller utskott 

§ 4 Övrig ersättningsberättigad tid 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som 
medgetts närvarorätt, har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i§§ 4-
7, § 10, §§ 12-16 för, 
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a. Protokollsjustering, då särskild tid och plats härför bestäms 

b. Sammanträden med utredningskommitteer, projektgrupper och arbets
grupper 

c. Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunala angelägenheter och som har 
ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdrag. 

d. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än vad den 
förtroendevalde själv tillhör 

e. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ 

f. Överläggning med personalansvarig chef eller annan anställd vid det 
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, såvida inte detta ersätts 
på annat sätt 

g. Besiktning eller inspektion efter det att berörd nämnd har fattat beslut i frågan 

h. Överläggning med extern myndighet eller organisation 

i. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag 

j. Deltagande som företrädare för kommunen i vänortsmöte n, vänorts
utbyten samt internationella besök 

För ersättning enligt ovanstående punkter krävs särskilt uppdrag av styrelse, 
nämnd eller utskott genom protokollfört beslut. l undantagsfall får prövning 
ske i efterhand. 

§ 5 Förlorad arbetsinkomst 

Vid deltagande i sammanträde/förrättning enligt§§ 2 och 3 utgår ersättning 
för den del av den förlorade arbetsinkomsten som motsvarar tiden för själva 
sammanträdet/förrättningen. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår endast för sammanträde/förrättning 
som ägt rum på arbetstid och som medfört förlorad arbetsinkomst. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med 0,36% av riksdagsmannarvodet, 
fn maximalt 215 kronor per timme och för högst åtta timmar per dag. 

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas av den förtroende
valde genom skriftligt intyg från huvudarbetsgivare på årsinkomst. 

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst från förtroendevald som är egen 
företagare eller fri yrkesutövare förutsätts styrkas genom exempelvis timlön, avtal 
eller på något annat underlag som är lätt tillgängligt. 
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Förtroendevald som på grund av kommunala uppdrag går miste om arbetslöshet
ersättning, har rätt till ersättning för styrkta förluster från arbetslöshetskassa. Den 
som förlorar förmåner från arbetslöshetskassa ska lämna intyg från utbetalaren 
som visar vilken tid förlusten avser och vilket belopp som avses. 

Med ersättning från arbetslöshetsersättning jämställs andra arbetsmarknadspolitiska 
stödformer som avser att ersätta arbetsinkomst. 

§ 6 Kommunal pension/förlorad pensionsförmån 

Förtroendevald omfattas av pensionsförmån enligt O P F-KL, P B F-KL, PR F-KL eller 
tidigare beslutade pensionsreglementen i kommunen. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst från huvudarbetsgivare som innebär förlorad tjänstepensions
förmån vid fullgörandet av uppdraget som förtroendevald ersätts årligen genom 
en utbetalning på 4,5% av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbets
inkomst. Genom denna årliga utbetalning har kommunen/bolaget fullgjort sin 
lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad tjänstepensions
förmån. 

Förtroendevalda utsedda av kommunfullmäktige omfattas av pensions-
förmån såväl vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen som vid full
görande av förtroendeuppdrag i kommunala bolag, gemensamma nämnder, 
kommunalförbund eller motsvarande. l underlag för pension inräknas även för
troendeuppdrag i kommunala bolag, gemensamma nämnder, kommunalförbund 
och motsvarande. Utbetalning av pensionsförmån bekostas av respektive juridisk 
person, kommun, bolag, nämnd, kommunalförbund eller motsvarande. 

§ 7 Förlorad semesterförmån 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med 
0,23 %av riksdagsmannaarvodet, fn 1375 kronor per dag. 

§ 8 Särskilda arbetsförhållanden m m 

Rätten till ersättning enligt§§ 4-6 gäller även för de förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan 
anses som skäligt att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter 
i direkt anslutning till sammanträde eller motsvarande Ersättning utgår för 
maximalt åtta timmar. 

Förtroendevald som på grund av förtroendeuppdraget måste ta ledigt från 
skiftarbete och annat arbete med oregelbundna arbetstider har rätt till er
sättning vid sådan ledighet för deltagande i sammanträde/förrättning under 
nästkommande dag med styrkt förlorad arbetsinkomst. 

§ 9 Arvoden kommunalråd/oppositionsråd 

Kommunalråd som tillika är kommunstyrelsens ordförande ska uppbära ett 
månadsarvode motsvarande 100% av riksdagsmannaarvodet, f n 59 800 
kronor per månad. 
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Kommunalråd får inte uppbära annat kommunalt arvode än vad som här angivits 
och ej heller sammanträdes eller förrättningsarvode enligt§§ 2-3. 

Bilersättning ska inte heller utgå till kommunalråd för resor mellan bostad 
och arbetsplats. 
Om kommunalråd på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en sammanhängande tid överstigande en kalendermånad ska arvodet minskas 
i motsvarande mån. Fast arvode ska då istället utges till den som fullgör uppdraget. 

Oppositionsråd, tillika 2 v ordf i kommunstyrelsen, 80% av riksdagsmanna
arvodet fn 47 840 kronor per månad. 
Oppositionsråd får inte uppbära annat kommunalt arvode än vad som 
här angivits och ej heller sammanträdes eller förrättningsarvode enligt§§ 2-3. 

Bilersättning ska ej heller utgå till oppositionsråd för resa mellan bostaden och 
arbetsplatsen. Om oppositionsråd på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en sammanhängande tid överstigande en kalendermånad ska arvodet minskas i 
motsvarande mån. 

§ 10 Fasta arvoden 

Fasta arvoden ska utgå till ordförande/oppositionsledare enligt följande. 

Kommunfullmäktige 4S st ordinarie, 21st ersättare 

Kommunfullmäktiges presidieberedning 

Ordförande 7% av riksdagsmannarvodet, fn 4186 kronor per månad 

1 v ordförande 1,S %av riksdagsmannarvodet, fn 897 kronor per månad 

2 v ordförande 1,S% av riksdagsmannarvodet, fn 897 kronor per månad 

Beredningen för demokrati 

Ordförande 3% av riksdagsmannarvodet, fn 1794 kronor per månad 

Tidsbegränsad beredning utsedd av kommunfullmäktige i specifik fråga 

Ordförande 3% av riksdagsmannarvodet, fn 1794 kronor per månad 
för den tid beredningens uppdrag pågår 

Partigruppledare 3% av riksdagsmannarvodet, fn 1794 kronor per månad 
Partigruppledarna ingår som ledamöter i demokratiberedningen 

Kommunstyrelsen 13 st ordinarie, 13 st ersättare, insynsplats 

Kommunstyrelsens ledningsutskott S st ordinarie, s st er
sättare, insynsplats 

Ordförande, tillika ledningsutskott och kommunalråd, se§ 8 
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1 v ordförande, ledningsutskott 20% av riksdagsmannarvodet, fn 11960 kronor 
per månad 

2 v ordförande, tillika oppositionsråd, ledningsutskott, 80% av riks
dagsmannarvodet ,fn 47 840 kronor per månad 

Arbetsgivarutskottet 3 st ordinarie 

Ordförande 2S% av riksdagsmannaarvodet, fn 14 9SO kronor per månad 

Bygg- och miljönämnd S ordinarie, S st ersättare 

Ordförande 10% av riksdagsmannarvodet, fn s 980 kronor per månad 

Oppositionsledare 2,S% av riksdagsmannaarvodet, fn 149S kronor per månad 

Kultur- och fritidsnämnd s st ordinarie, 3 st ersättare 

Ordförande 10% av riksdagsmannaarvodet, fn s 980 kronor per månad 

Oppositionsledare 2,5% av riksdagsmannarvodet, fn 149S kronor per månad 

skolnämnd 7 st ordinarie, 7 st ersättare 

Ordförande 40% av riksdagsmannarvodet, fn 23 920 kronor per månad 

Oppositionsledare 4;167% av riksdagsmannaarvodet, fn 2492 kronor per 
månad 

Vård-och omsorgsnämnd 7st ordinarie, 7 st ersättare 

Ordförande 40% av riksdagsmannaarvodet, fn 23 920 kronor per månad 

Oppositionsledare 4,167% av riksdagsmannaravodet, fn 2492 kronor per 
månad 

Socialjour 1% av riksdagsmannaarvodet, fn S98 kronor per månad 

Revision 

Ordförande 4;167 %av riksdagsmannaarvodet, fn 2492 kronor per månad 

Revisorer 2,083% av riksdagsmannaarvodet, fn 1246 kronor per månad 

Valnämnd 

Ordförande 4,167% av riksdagsmannaarvodet, fn 2492 kronor per månad/ 
valår 

Annat år 1,2S% av riksdagsmannaarvodet, fn 748 kronor per månad 
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Överförmyndare 

10% av riksdagsmannaarvodet, fn 5980 kronor per månad 

Ersättare 3% av riksdagsmannaarvodet, fn 1794 kronor per månad 

§ 11 Frånvaro för förtroendevald med fast arvode 

Om fast arvoderad förtroendevald på grund av sjukdom eller annat är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en sammanhängande tid över
stigande en kalendermånad ska arvodet minskas i motsvarande mån. 
Fast arvode ska då istället utges till den som fullgör uppdraget. 

Om förtroendevald med fast arvode begär att bli entledigad från upp
draget ska arvodet upphöra den dag då kommunfullmäktiges besluts
protokoll justerats. 

§ 12 Uppgifter som förtroendevald ska utföra inom ramen för fast 
ordförandearvode 

Förtroendevald med fast arvode äger ej rätt till ersättning i form av 
sammanträdes/förrättningsersättning samt förlorad arbetsinkomst 
för nedan angivna uppdrag. 

Ordförandenas genomgång och beredning av ärende med sekreterare/ 
tjänsteman 

Föredragande eller annan anställd i anledning av styrelse, nämnds, ut
skottssammanträde (ordförandeberedning) 

Rutinmässigt följa verksamhetens arbete 

Överläggning med verksamhetsansvarig chef eller annan anställd vid det 
kommunala organ den förtroendevalde tillhör vid genomgång och beredning 
av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd med anledning 
av besiktning, förrättning eller dylik 

Besök i verksamhet för information, utanordning eller påskrift av handling 

Mottagning för allmänheten, telefonssamtal och dylikt utövande av delegations
beslut, överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke 
kommunala organ, restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder 

Justering av protokoll 

För deltagande i i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning 
under förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller mot
svarande upprättas. Ersättning utgår även för deltagande i protokollförda 
sammanträden med kommunal styrelse/nämnd. 

För oppositionsråd/oppositionsledare gäller att följande ska utföras inom 
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ramen för fast arvode 

Rutinmässigt följa verksamhetens arbete 

Överläggning med verksamhetsansvarig chef eller annan anställd vid det 
kommunala organ den förtroendevalda tillhör 

Besök i verksamhet för information, utanordning eller påskrift av handling 

Mottagning för allmänheten, telefonsamtal eller dylikt 

Delegationsbeslut 

Överläggning med företrädare för andra kommunala organ eller icke 
kommunala organ 

Restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder 

Justering av protokoll 

Kommunala bolag 

Ersättning tillledamöter och ersättare i de kommunala bolagen, hel
och delägda utgår enligt§§ 4, 10. 

Fasta arvoden för ordförande utgår enligt följande: 
Sala-Heby Energi AB 
Ordförande 8,333% av riksdagsmannaarvodet 4983 kronor per månad 

Sala-Heby Energi El nät AB 

Ordförande 2,5% av riksdagsmannarvodet, fn 1495 kronor per månad 

Hesa b 

Ordförande 2,5% av riksdagsmannaarvodet, fn 1495 kronor per månad 

salabostäder AB 

Ordförande 8,333% av riksdagsmannaarvodet, fn 4983 kronor per månad 

Sala Silvergruva AB 

Ordförande 8,333% av riksdagsmannaarvodet, fn 4983 kronor per månad 

Lekmannarevisorerna i bolag 

Fast arvode utgår med 0,166% av riksdagsmannaarvodet fn 99 kronor 
per månad. 

Fast arvode utgår med 0,833% av riksdagsmannaarvodet, fn 498 kronor 
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Arvode utgår med 0,32% av riksdagsmannarvodet, f n 191 kronor per timme. 
Vid deltagande i sammanträde/förrättning, oavsett antal, som sammantaget 
varar högst upp till fyra timmar/dag utgår alltid arvode för fyra timmar, så 
kallat grundarvode fn 764 kronor. För sammanträde/förrättning som sammantaget 
varar utöver fyra timmar/dag utgår ersättning för det antal timmar som samman
trädet varat, dock högst för åtta timmar/dag. 

För protokollsjustering enligt§ 3 p a, då särskild tid och plats bestämts härför utgår 
ersättning med två timarvoden, fn 382 kronor. 

§ 14 Ersättning för kostnader, resekostnader och traktamenten 

Kostnader för resor till och från sammanträde eller förrättning ersätts 
enligt grunderna i det kommunala reseavtalet. Ersättning utgår endast 
i de fall avståndet mellan den förtroendevaldes bostad och sammanträdes
lokalen överstiger 8 kilometer( enkel resa). 

Förtroendevald som använder egen bil bör låta annan förtroendevald som 
deltager i sammaträdet/förrättningen och färdas i huvudsak samma väg i 
mån av utrymme medfölja i bilen samt söka att medverka till att dylik sam
åkning kommer till stånd i största möjliga utsträckning. 

Ersättning utgår inte för resor som normalt är att betrakta som resor till och 
från arbetet. 

Förtroendevald, vilken har merkostnader för kost och logi, i samband med för
rättning i förtroendeuppdraget utanför kommunen äger rätt till ersättning i en
lighet med det kommunala trakta mentsavstalet 

§ 15 Barntillsynskostnader 

Ersättning utbetalas till förtroendevald för kostnader som uppkommit till följd 
av deltagande vid sammanträde/förrättning eller motsvarande för vård och till
syn av barn som vårdas i den förtroendevaldes eller av anlitad barnvakt och som 
under kalenderåret inte hunnit fylla 13 år. 

Om särskilda skäl föreligger kan ersättningen utgå även för äldre barn. Ersättning 
utgår med 0,27% av riksdagsmannararvodet, f n 161 kronor per timme 
dock fn högst 1288 kronor per dag. 



KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

9 

§ 16 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden/förrättningar eller motsvarande för vård och tillsyn av funktions
hindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad där om
sorgen utförs av en personlig assistent eller annan personal. 

Ersättning utgår med 0,27% av riksdagsmannarvodet, fn 161 kronor 
per timme, dock fn högst 1288 kronor per dag. 

§ 17 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden/förrättningar och 
som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel resor, led
sagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Er
sättning utbetalas med 0,27% av riksdagsmannaarvodet, f n 161 kronor 
per timme, dock fn högst 1288 kronor per dag. 

§ 18 övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i§§ 14-16 utbetalas ersättning om den för
troendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat och kan styrka dessa kostnader. 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna upp
kom. 

§ 19 Arbetsavgifter 

Såväl arvode som ersättning för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån och 
semesterförmån är belagda med sociala avgifter för kommunen. Arvode och er
sättningar för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån är att hänföra till inkomst 
av tjänst. 

§ 20 Begäran om ersättning 

För att få ersättning enligt§§ 2-4, 6-7, 12- 17, ska den förtroendevalde anmäla 
sina förluster och kostnader. 

Nämndsekreterare/motsvarande ansvarar för att uppgifter om förtroendevalds del
tagande i sammanträde/förrättning i kommunfullmäktige, kommunfullmäktige
beredningar, nämnder/styrelser, utskott rapporteras. 

Förtroendevald ansvarar för att uppgift om förlorad arbetsinkomst 
lämnas till nämndssekreterare/motsvarande. 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst/motsvarande ska fram
ställas senast inom ett år från dagen för sammanträde/förrättning till vilken 
förlusten hänför sig. 
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Yrkande om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast 
inom ett år från den dagen för sammaträdet/förrättningen till vilken kostnaden 
hänfört sig. 

§ 21 Utbetalning 

Fast arvode utbetalas med en tolftedel varje månad. Ersättning i övrigt utbetalas 
månadsvis i efterskott. 

§ 22 Tolkning och tillämpning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar om tolkning och tillämpning av dessa 
regler. 
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SALAS BÄSTA FÖRSLAG ANGÅENDE FÖRSLAGET FRÅN DEN PARLAMENTARisKA 
KOMMITTEN 

Vår representant, Marcus Andersson, har inkommit till Kommunstyrelsen med avvikande 
uppfattning gentemot det förslag som ligger (även bilagd detta yrkande). 

Jag noterar med stor förvåningen att ledningsutskottet valt att ta bort insynsplatser för de 
ledamöter och ersättare i Kommunsstyrelsen som ej är representerade i Kommunfullmäktige. 

Det innebär att om Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen 
som ej får plats i ledningsutskottet, och som samtidigt ej är invalda i kommunfullmäktige, så får 
dessa ej ta del av Ledningsutskottets sammanträden från insynsplats. 

Såsom det ser ut idag så skulle undertecknad, som är ledamot i Kommunstyrelsen men ej invald 
i Kommunfullmäktige, inte få insyn Ledningsutskottets möten medan Sverigedemokraterna som 
ej har varken ledamot eller ersättare i Kommunstyrelsen får insyn i Kommunstyrelsens 
ledningsutskott Jag finner detta både ologiskt och en aning riktat mot vårt parti. 

Det finns ingen majoritet i Sala idag, i och med valet kan det dessutom komma in fler politiska 
partier, det finns med andra ord inte lika tydlig blockpolitik som tidigare. Detta innebär att det 
troligen kommer att finnas många olika oppositionsledare efter valet. Med det i åtanke föreslår 
vi därför att oppositionsrådet tas bort och arvodet istället delas upp på alla oppositionsledare. 
Vi anser också att oppositionsarvodesdelen sänks till30 000 totalt för alla ledare och att 
oppositionsledararvodet skall fördelas ut proportionellt. För att ytterligare spara pengar anser 
vi också att kommunalrådets arvode sänks till40 000 kr. 

Det är glädjande att se att Socialdemokraterna och Moderaterna som drivit linjen hårt i 
kommitten att Handikapp- och pensionärsrådet skulle avlägsnas från Kommunstyrelsen nu 
äntligen tagit sitt förnuft till fånga i och med liggande förslaget och lägger tillbaka dem under 
kommunstyrelsen. 

så yrkar jag härmed att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige: 

Att 

Att 

Att 

Att 

Kommittens förslag i sin helhet skall avslås samt 

Vård- och omsorgsnämnden samt Bildnings- och lärandenämnden fr.o.m. 2015-
01-01 avskaffas och att respektive nämnds verksamhetsområde överförs till 
Kommunstyrelsen. Reviderade delegationsordningar för detta skall redovisas för 
Kommunstyrelsen senast 2014-11-01 

Kommunalrådslönen fastställs till40 000 kronor per månad. 

Oppositionsrådstiteln avskaffas och att oppositionsledararvodet skall fördelas ut 
proportionellt på gruppledarna för respektive oppositionsparti i 
Kommunstyrelsen, vilka hädanefter skall tituleras oppositionsledare envar. 
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SALAS 
BÄSTA 

Det samlade arvodet för samtliga oppositionsledare i kommunstyrelsen fastställs 
till 30 000 kronor per månad. 

Om dessa ovanstående Att-satser ej vinner bifall så föreslår jag att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att: 

Att 

Att 

Sala den 

Sala Industrifastigheter AB (SIFAB) bevaras som näringslivsfrämjande bolag men 
att fastighetsförvaltningen i framtiden bör utföras av annan aktör. 

Inskränkningarna gällande insynsplatserna i Kommunstyrelsens ledningsutskott 
tas bort. 

Hanna Westman (SBä) 
Ledamot av Kommunstyrelsen i Sala 
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Jag anmäler härmed avvikande uppfattning mot det föreliggande förslaget från den 
parlamentariska kommitten avseende ny politiska organisation och arvodesbestämmelser enligt 
följande: 

• Kommitten skulle enligt tidigare beslut ha till uppgift att titta över och förbättre den nu 2 

år gamla införda beslutsmodellen. Det som nu kommitten lagt som sitt förslag är en 
återgång till den gamla nämndsmodellen, vilket vi från Salas Bästa anser är förkastligt 
både ur en ekonomisk, demokratisk och styrningsmåssig aspekt. 

• Vi anser att nämndsmodellen, som siktar in sig på att se delarna men inte helheten, har 
tjänat ut sitt syfte redan för tio år sedan vilket tydliggjorts genom att väldigt många 
kommuner nu överger den till förmån för en enda styrelse. l dagens snabbföränderliga 
samhälle är flexibilitet, förmåga till helhetsgrepp samt handlingskraft något som gynnar 
kommuner som vill vara proaktiva och få fler att flytta till sin kommun. Långsamma 
beslutsprocesser med revirspinkande mellan nämnder är Sala för litet för och kommer 
att slå tillbaka mot kommunens medborgare och övergripande vision. 

• Vi anser att VON och BLN avskaffas och läggs in under KS. 
• Vi anser att pensionärs- och handikapprådet ska ligga direkt under Kommunstyrelsen. 

• Vi anser att arvodena ska sänkas för Kommunalråd till40 000 kronor per månad och för 
den samlade oppositionen till 30 000 kronor per månad. Oppositionsråd bör avskaffas. 

• Vi anser att SlFAB ska vara kvar som näringslivsbolag och låta fastighetsförvaltningen 
utföras av Lokalförvaltarna eller av annan aktör. 

• Vi anser att en kommunal koncern borde utredas för att i förlängningen kunna 
resultatsutjämna mellan bolagen och i slutändan ge bättre förutsättningar för 
Silvergruvan att fungera utan årligen återkommande kommunala aktieägartillskott. 

Om Kommunstyrelsen väljer att anta Salas Bästas förslag till förbättringar av organisationen så 
är vår uppfattning att Sala kommun initialt kan spara in c:a 2 000 000 kronor årligen men att de 
stora besparingarna ligger i effektiviteten som kan uppnås ute i förvaltningen. 

a~O'l+\ 

//_:: 

Ledamot av kommitten 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

':s 

Dnr 2014/645 

Förslag till regler för kommunalt partistöd i Sala kommun 

Beredning 
Bilaga KS 2014/107 fl, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning. 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-22, § 113 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anta förslagtill regler för kommunalt partistöd, bilaga KS 2014/107 fl. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till regler för kommunalt partistöd, bilaga KS 2014/107 /l. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

20 (25) 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

Förslag till regler för kommunalt partistöd i sala kommun 

SALA ~9MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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l kommunallagen {1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. 
l Sala kommun ska därutöver följande gälla. 

1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i sala kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap.9 §andra stycket kommunallagen. 

2 § Partistöd 
Partistödet består av ett mandatstöd enligt mandat i kommunfullmäktige enligt 
nedan. 
Partistödet utgör 26% av riksdagsmannarvodet, för närvarande 15 548 kronor . 
1:a mandatet ger 2 partistöd/riksdagsmannarvode/15 548 kronor,dvs 31098 kronor 
2:a mandatet ger 1,5 partistöd/riksdagsmannarvode/15 548 kronor,dvs 23332 kronor 
3:e mandatet ger 1 partistöd/riksdagsmannarvode/15 548 kronor,dvs 15 548 kronor 

3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att parti
stödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap.9 § första stycket kommunallagen. 
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

5 § Årlig utbeta Ini ng 
Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 §andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-08 

Dnr 2014/589 

Förslag till uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun 

INLEDNING 
Kommunfullmäktiges ordförande Tommy johansson(S) har fått uppdraget att till
sammans med fullmäktiges partigruppledare ta fram ett program om uppförande
kod. Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-15, § 70, att återremittera ärendet för att 
korta ned förslag till uppförandekod, så den blir mer tydlig och konkret. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/101/1, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2014/101/2, reviderat förslag till uppförandekod 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp(S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta reviderat förslag till uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun, 
Reviderad Bilaga 2014/101/2. 

Peter Molin (M), Monica Fahrman (MP), Christer Eriksson (C), Eva Axelsson (KD), 
Gunnel Söderström (V) och Lars Alderfors (FP) 
yrkar bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat förslag till uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun, 
Reviderad Bilaga 2014/101/2. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

23 {26) 
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Kommunfullmäktige 

Uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun 

Bakgrund 

Fullmäktige i Sala har uppdragit till fullmäktiges ordförande att tillsammans med 
samtliga partigruppledare ta fram en uppförandekod för förtroendevalda i Sala 
kommun. 

Demokrati och respekt 

Två svenska grundlagar, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen 
garanterar medborgarnas åsikts- och informationsfrihet 

Syftet med en uppförandekod 

Många förtroendevalda tycker att klimatet inom det politiska livet i våra dagar blivit 
hårdare och att det blivit tuffare att verka som förtroendevald. Detta är en fara för 
vårt demokratiska samhälle. Syftet med uppförandekoden är att formulera ett 
underlag för etiska regler för förtroendevalda på lokal nivå. 

Uppförandekoden 

Att följa lagar, regler och beslut 

Det är viktigt att förtroendevalda följer lagar, regler och fattade beslut. De som 
innehar förtroendeuppdrag ska inte heller delta i olagliga aktiviteter för att påverka 
politiska beslut. 

Att visa respekt och ta varandra på allvar 

Det är viktigt att hålla en god ton i den politiska debatten. Detta innebär till exempel 
att förtroendevalda i fullmäktigedebatter bör tilltala varandra med både för- och 
efternamn eftersom fullmäktige är en offentlig arena. 

Ta ansvar för att vara en demokrat i praktiken. Mobbning och kränkande beteende 
är oacceptabelt överallt- så även i politiken. 

Den politiska dialogen i sociala medier 

Under de senaste åren har det i vårt samhälle utvecklats en rad nya verktyg som kan 
användas för att utbyta tankar, information och åsikter online. Dessa går allmänt 
under benämningen "sociala medier" och är ett samlingsbegrepp för digital 
kommunikation. 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Det står det var och en fritt att använda sociala medier, men det är dock viktigt att 
göra klart i vilken egenskap man skriver, om man uppträder som politiker eller 
privatperson. Utgångspunkten vid all webbpublicering är att allt är tillåtet som inte 
kränker enskilda individer eller kommunens anseende. Kränkningar kan bestå av 
förtal, personliga angrepp eller förolämpningar. En grövre form av kränkning utgörs 
av diskriminering, vilket är åtalbart_ Självklart får man heller inte bryta 
lagstiftningen mot uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga 
våldsskildring eller upphovsrätt. 

När Du som politiker skriver på we b ben, ha hela tiden i åtanke att: 

ett etiskt förhållningssätt ska gälla, där man visar respekt för tjänstemän och 
andra politikers åsikter samt undviker förolämpningar och personangrepp. 

dn "bara" skriver det du skulle kunna säga till personen öga mot öga. 
: du kritiserar åsikter, inte personer. 
skiljer mellan den politiska rollen och privatpersonen. 
använder ett vårdat språk, undvik svordomar, Du är en representant för 

kommunen som politiker, men även för ditt parti och medborgarna. 
om Du vill framföra personlig och känslig kritik, bör den framföras direkt till 

den det berör och inte i ett offentligt forum. 

Uppförandekodens bärare och väktare 

En naturlig plats att placera ansvar för uppförandekoden inom det politiska livet 
kan vara kommunfullmäktiges presidium. Till sin hjälp har presidiet personer på 
olika nivåer inom det politiska livet, i första hand partiernas gruppledare i 
fullmäktige och partiernas ledande företrädare i nämnder och styrelser. Men 
processen får inte vara enkelriktad från fullmäktige och neråt. Uppförandekoden 
måste inte bara kommuniceras utan också diskuteras, formuleras och 
omformuleras. Målet är att varje förtroendevald ska känna ett ansvar för att kritiskt 
granska den kod som gäller och medverka till att förbättra den. 

Även partierna har ett stort ansvar för att uppmärksamma och använda sig av 
uppförandekoden i sitt interna arbete. Samma uppförandekod bör gälla i 
partiarbetet som i det politiska arbetet inom kommunen. 
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Dnr 2014.537-2 

Interpellation till kommunalrådet angående buss med nolltaxa i 
Sala kommun 

INLEDNING 
Erik Åberg (MP) hemställer om att få ställa rubricerade interpellation till 
kommunalrådet Per-Olov Rapp (S). 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 
bevakning 

Utdragsbestyrkande 



SALAKOMMON 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Dpb: 

Sala, 18 mars 2014 

Interpellation 
angående buss med nolltaxa i sala kommun 
Hösten 2010 lämnade Miljöpartiet de gröna i Sala in en motion om gratis buss. I motionen 
(2010-08-27) diskuterades möjligheten att göra delar av kollektivtrafiken gratis, till exempel att ha 
gratis buss för pensionärer. Fördelarna med detta är många och utöver det självklara minskade 
utsläppet av växthusgaser minskar det även bilberoendet och ökar flexibiliteten och genom det 
livskvalit{m 

Svaret (2011-10-04) på motionen blev: "att med beaktande av kommande skatteväxling förändrad 
kostnadsutjämning för kollektivtrafiken, samt kommunalekonomiska konsekvenser därav, uppdra 
till kommunstyrelsen att bevaka möjligheten att göra delar kollektivtrafiken gratis i Sala kommun 
samt att därmed anse motionen bevarad." 

Kommunala pensionärsrådet behandlade 2012 en skrivelse från seniorer i tiden om fri 
kollektivtrafik för pensionärer. 

Beslutet i KS (2012-10-02) blev att "uppdra till kollektivtrafikmyndigheten att presentera ett 
förslag på hur fri kollektivtrafik för pensionärer ska kunna införas i samband med att de nya 
biljettautomaterna introduceras". 

Nu har det gått nästan ett och ett halvt respektive två och ett halvt år sedan dessa beslut togs. 
Därför undrar vi: 

- på vilket sätt har bevakning skett när det gäller möjligheten att göra delar av kollektivtrafiken 
gratis i Sala kommun? 

- hur långt har kollektivtrafikmyndigheten kommit i att presentera ett förslag på hur fri 
kollektivtrafik för pensionärer ska kunna införas i samband med att de nya biljettautomaterna 
introduceras? 

- är införandet av gratis kollektivtrafik för pensionärer något som kommer att ske snart? 

ErikÅberg 
Språkrör för Miljöpartiet de Gröna i Sala kommun 



KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på interpellation från Erik Åberg (MP) angående buss med 
nolltaxa i Sala kommun 

Erik Åberg frågar i interpellation till kommunalrådet: 

1. på vilket sätt har bevakning skett när det gäller möjligheten att göra delar av 
kollektivtrafiken gratis i Sala kommun? 

2. hur långt har kollektivtrafikmyndigheten kommit i att presentera ett förslag 
hur fri kollektivtrafik för pensionärer ska kunna införas i samband med att 
de nya biljettautomaterna introduceras? 

3. är införandet av gratis kollektivtrafik för pensionärer något som kommer att 
ske snart? 

Fråga l. Bevakning av att göra delar av kollektivtrafiken gratis, t ex gratis buss för 
pensionärer, sker löpande i kollektivtrafikberedningen sedan Landstinget 
Västmanland blev regional kollektivtrafikmyndighet vid årsskiftet 2011/2012. 
Regelbundet hålls möten 4 gånger per år. I länet finns 13 prioriterade stråk för 
kollektiva resor. Den del av kollektivtrafiken i Sala kommun som trafikeras av buss 
848, 569 och 869 ingår enligt avtal i länsstråken och måste enligt avtal vara lika för 
alla. l dessa stråk har det hittills inte varit möjligt göra trafiken gratis. 

Fråga 2. Vid kollektivtrafikberedningens möte i maj 2013 informerades om att 
pengar skulle komma att begäras till tekniska stödsystem, bl. a moderna 
biljettautomater. Ett upphandlingsunderlag förväntades att vara klart i oktober 
2013 och ett nytt system förutspåddes kunna vara i drift om cirka ett år. På fråga i 
april2014 till ansvariga tjänstemän på kollektivtrafikmyndigheten finns ingen klar 
bild när nya automater skall kunna tas i bruk. Systemintroduktionen är kraftigt 
försenad. 

Fråga 3. Gratis kollektivtrafik för+65jpensionärer går att politiskt besluta om för 
Silverlinjen och linjerna 60-66. De trafikerar idag olika hållplatser och orter i Sala 
kommun. Intäktsbortfallet är svårt att uppskatta. Andelen +65/pensionärer som 
beräknas resa under 2014 motsvarar ungefärliga trafikintäkter på 4,7 mkr, vilka 
måste täckas av kostnader från Sala kommun vid gratis kollektivtrafik. Beslut om 
detta kan givtevis tas i samband med fastställande av budget 2015. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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Interpellation till ordförande i bildnings- och lärandenämnden om 
olika åtgärder inom skolan för att höja kvaliteten 

INLEDNING 
Lars Al derfors (FP) och Annica Aspenbom (FP) hemställer om att få ställa 
rubricerade interpellation till Eva Stenberg (S), ordförande i bildnings- och 
lärandenämnd en. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 
bevakning 

Utdragsbestyrka n d e 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- 2 3 
Diarienr:'>0)4· ~?(..-;L. jAktiiilaga j __ 
Dpb: 

Interpellation 

Folkpartiet Liberalerna i Sala arbetar aktivt för en hög kvalitet i skolan. Vår strävan 
är att vi i Sala kommun skall höra till landets toppskikt när det gäller skolresultat, 
ordning och reda i klassrummet och elevernas och lärarnas positiva samspel för att 
få en stimulerande och inlärningsinriktad rniljö. 

De resultat som för svenska skolor i gemen har framgått av PISA-rapporterna inger 
emellertid oro. Även om de till stor del är resultat av en äldre skolpolitik, så är det 
viktigt att de tas på allvar och att vi i Sala kommun vidtar åtgärder som ännu mer 
betonar kvalitet i skolans arbete. 

Vi gläds åt att reformen med förstelärare resulterat i att en första omgång av dessa 
nu är under tillsättning inom skolförvaltningen, men vi vill fortsätta och gå vidare 
genom att inte bara tillsätta ytterligare förstelärare utan också lektorsljänster i Sala 
kommun. För att detta sista skall kunna ske måste en mer målmedveten rekrytering 
göras av nya lärare. Ambitionen måste vara att vi skall sträva efter att ha flera lärare 
med högre akademisk examen inom sina respektive ämnen. Det är både allmänt 
känt och vetenskapligt belagt att lärare som förenar en hög akademisk och en god 
pedagogisk kompetens är av mycket stor betydelse för goda skolresultat. 

Vi vill därför ha svar på följande frågor från bildnings- och lärandenämndens 
ordförande Eva Stenberg: 

l) Vilka åtgärder planerar du att vidta för att öka kvaliteten inom skolan genom 
att tillsätta fler förstelärartjänster? 

2) Vilka åtgärder planerar du att vidta för att, också som ett led i en förbättrad 
kvalitet i skolan, aktivt arbeta för att rekrytera lärare med högre examen så att 
Sala kommun också kan tillsätta lektorstjänster? 

3) Vilka ytterligare åtgärder är du beredd att vidta för att förbättra kvaliteten i Sala 
kommuns skolor? 

y;:kp~%11' er,; lerna 

Lars Ald{ra;~ · 
Gruppledare 
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Svar på interpellation om kvalitet i skolan 
Lars Alderfors och Annica Aspengren har i en interpellation bett om svar från mig 
som ordförande för bildnings- och lärande nämnden, på frågor angående kvaliteten i 
skolan. 

1. Vilka åtgärder planerar du att vidta för att öka kvaliteten inom skolan genom 
att tillsätta fler förste!ärartjänster? 
Sala kommun har för närvarande elva förstelärartjänster, vilket motsvarar 
hela det utrymme som statsbidraget täcker kostnaderna för. Dessa är 
fördelade så att det ger en jämn spridning mellan rektorsområdena, inom 
grundskola, särskola och gymnasieskola. Det vi i första hand riktar in oss på 
är att skapa ut-veckling inom läs- och skrivförståelse, men även informations
och kommunikationsteknik och hälsa och naturvetenskap. 
Kravet vid ansökningarna var att de lärare som skulle få dessa tjänster 
bidrar till att förstärka processen för ökad måluppfyllelse och att de har 
förmåga att inspirera sina arbetskamrater och skapa goda relationer. 
satsningen utvärderas just nu och en ny ansökningsomgång är planerad för 
ytterligare 20 förstelärartjänste r. 

jag är glad över att förvaltningen valde tänka igenom konceptet och att 
förankra detta väl. Viss försiktighet har det också funnits, genom att 
tjänsterna, åtminstone inledningsvis, varit tidsbegränsade. satsningen på 
förstelärare måste enligt mitt synsätt ha sitt fokus på kvalitetsutveckling och 
måste genomföras så att det premierar samverkan mellan lärare. 

2. Vilka åtgärder planerar du att vidta för att, också som ett led i en förbättrad 
kvalitet i skolan, aktivt arbeta för att rekrytera lärare med högre examen så 
att Sala kommun också kan tillsätta lektorstjänster. 

För det första vill jag klargöra att vi alltid i första hand eftersträvar att 
rekrytera kompetenta och behöriga lärare. 

satsningen på karriärtjänster inom skolan är förstås i högsta grad intressant 
även för Sala kommuns del. Hittills har vi koncenterat oss och låtit hela 
utrymmet användas till förstelärartjänster. Vid senaste sammanträdet i 
bildnings- och lärandenämnden diskuterades arbetstidsavtalet i 
gymnasieskolan och det indikerade, upplever jag, en enighet kring att det 
finns en del utvecklingsarbete att göra för förvaltningen. Nämnden var tydlig 
på den punkten. Vi ser att andelen elever som väljer gymnasieskola i Sala 
minskat år från år och det behövs kraftfulla åtgärder för att vända 
utvecklingen. Lektorstjänster kan vara ett sätt att öka skolans attraktivitet 
och förbättra resultaten. Men en sådan insats får inte göras i blindo, utan bör 
ingå i en genomtänkt och väl förankrad plan. 

l 



Bildnings- och lärandenämnden 

3. Vilka ytterligare åtgärder är du beredd att vidta för att förbättra kvaliteten i 
Sa/a kommuns skolor? 

jag ser en fara i att utsätta skolväsendet för ständigt nya inspel och reformer. 
Det behövs långsiktig stabilitet och breda överenskommelser som håller 
över tid, så att elever, vårdnadshavare, lärare och rektorer får möjlighet att 
koncentrera sig på kärnuppdraget skolförvaltningen uttrycker sitt 
förhållningsätt på ett sätt som jag helt ställer mig bakom: I Sala har vi höga 
förväntningar. och vi vet att vi kan få alla barn och elever att lyckas. 

Sala drabbas på samma sätt som alla andra kommuner av att intresset för 
läraryrket minskat. Det bekymrar mig. En god personalpolitik är därför en 
nyckelfaktor. Vi satsar därför bland annat på lärarlöner. 

Svensk skola har en del problem, men det största problemet av dem alla är 
att vi ständigt matas av bilden av en skola i kris. Vi behöver lyfta fram de 
goda exemplen som ständigt finns i vardagen, men vi behöver också hjälpas 
åt att ge skolan en god och upplyftande självbil d. Man skall vara stolt över att 
gå i svensk skola. Man skall vara stolt att arbeta där. Det gäller, oavsett om 
utbildningsministern heter Björklund eller Baylan. 

jagtror alltså på ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete, inte på några 
"quick-fix-lösningar". l stort sett tror jag att skolan är ganska välförsörjd. Vi 
har nationellt sett en ganska hög lärartäthet i Sala. Den stora potentialen 
ligger därför i att bättre nyttja de resurser vi redan har. Vi vill underlätta ett 
sådant utvecklingsarbete. Mer av samma ger nog inte så mycket bättre 
resultat 

På ett område tror jag bestämt att vi behöver göra satsningar i Sala. Vi 
behöver se över och åtgärda en del lokalproblem. Vi behöver faktiskt bygga 
en del nya skolor, för de gamla börjar bli uttjänta. 

Det återkommer vi till, i strategiska planen. 

Eva Stenberg (S) 
Bildnings- och lärandenämndens ordförande 
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Interpellation till bildnings- och lärandenämndens ordförande om ~ 
trafiksäkerheten kring Åkraskolan 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) hemställer om att få ställa rubricerade interpellation till Eva 
Stenberg (S), ordförande i bildnings- och lärandenämnd en. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

Ut d ra gsbestyrka n d e 
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Interpellation till Bildnings- och lärandenämndens ordförande om 
trafiksäkerheten kring Akraskoian 

l mina medborgarkontakter har jag blivit uppmärksammad om trafikläget vid 

Akraskolan. De uppgifter som jag har fått tagit del av påtalar dels en oro om att det är 

50 km hastighetsgräns vid Strandvägen som dels sträcker sig utanför skolan med ett 

övergångställe i höjd med skolan. Vid vilken det är elever som rör sig vissa tider på 

dygnet Vidare har jag också blivit uppmärksammad om att de ska ske 

varuleveranser till skolan tider på dygnet då det är många elever på väg till skolan. 

Med anledning av dessa uppgifter vill jag fråga Bildnings- och lärandenämndens 

ordförande om: 

Hur ser ni på dessa uppgifter? 

Hur anser ni att trafiksituationen är vid Akraskolan? samt bedömer ni den som säker 

för skolans elever? 
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Fråga till kommunalrådet angående gode män 

INLEDNING 
Maria Thunberg (M) hemställer om att få ställa rubricerade fråga till 
kommunalrådet Per-Olov Rapp (S). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att frågan får ställas. 

Frågan kommer att besvaras vid näskommande sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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Fråga till kommunalråd Per-Olov Rapp angående gode män. 

Mot bakgrund av de händelser rörande gode män i Sala, där en 

kvinna blivit lurad på sina pengar vill jag veta vilka åtgärder som 

vidtagjJs för att detta inte ska upprepas? 

q~~~s:t;2 . ··~····~ 
Maria Thunberg (M) 
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Fråga till bildnings- och lärandenämndens ordförande om 
postlistan 

INLEDNING 

D nr 

Andreas Weiborn (M) hemställer om att få ställa rubricerade fråga till Eva Stenberg 
(S), ordförande i bildnings- och lärandenämnden. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar 

att frågan får ställas. 

Frågan kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

Utdragsbestyrkande 
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Fråga till Bildnings- och lärandenämndens ordförande om postlistan 

Från och med den första april sker publicering av Sala Kommuns postlistor på 

kommunens egna webbplats. Detta efter ett fullmäktige beslut Det är bra för det 

ökar transparensen för medborgarna. Problemet är att av kommunens tre 

förvaltningar är det endast kommunstyrelsens förvaltning som publicerar sin postlista. 

skolförvaltningen och Vård-och Omsorgsförvaltningen har ännu inte börjat publicera 

sina postlistor. 

Mot bakgrund av detta så vill jag fråga ordförande för Bildnings- och 

Lärandenämnden om: 

När kommer skolförvaltningen att börja publicera sin postlista? 
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