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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-22 

Dnr 2014/546 

Revisionsrapport- Förberedelser för EKO-frågor (etik, korruption 
och oegentligheter) 

INLEDNING 
Revisionen har granskat kommunens förberedelse för EKO-frågor, det vill säga etik, 
korruption och oegentligheter. Granskningen har koncentrerats på kommunens 
förebyggande arbete att skydda sig mot att EKO-problem inträffar. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/104/1, yttrande från ekonomikontoret 
Bilaga KS 2014/104/2, revisionsrapport. 

Lennart Björk föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en policy för mutor och 
oegentligheter, 
att revisionens synpunkter ska beaktas i arbetet med framtagande av policy för mu
tor och oegentligheter, 
att i nämndernas och kommunstyrelsens internkontrollplaner ska finnas en stående 
punkt innebärande kontroll av fakturahantering och användande av inköpskort, 
att uppmana bildnings- och lärandenämnden och vård- och omsorgsnämnden be
akta revisionens synpunkter samt 
att överlämna yttrandet till revisionen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en policy för mutor och 
oegentligheter, 

att revisionens synpunkter ska beaktas i arbetet med framtagande av policy för mu
tor och oegentligheter, 

att i nämndernas och kommunstyrelsens internkontrollplaner ska finnas en stående 
punkt innebärande kontroll av fakturahantering och användande av inköps kort, 

att uppmana bildnings- och lärandenämnden och vård- och omsorgsnämnden be
akta revisionens synpunkter samt 

att överlämna yttrandet till revisionen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n d e 
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YTIRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltmng 

Ink. 2014 -04- 1 5 
Dlarlenr;zo}Lt fC:::~(efktbi!aga -~:'; 
Dpb: 

Revisionsrapport- Förberedelserna för EKO-frågor (etik, korrupt
ion och oegentligheter) 

Revisionen har granskat kommunens förberedelse för EKO-frågor, det vill 
säga etik, korruption och oegentligheter. Granskningen har koncentrerats på kom
munens förebyggande arbete att skydda sig mot att EKO-problem inträffar. 

Revisionens sammanfattande bedömning är att det finns brister i kommunstyrel
sens och nämndernas arbete med EKO-frågor och att den interna kontrollen gäl
lande dessa frågor kan förbättras. Bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

• Det saknas en övergripande policy för hur man som anställd eller förtroen
devald ska agera vid förekomst av mutor och andra oegentligheter. 

• Det har inte genomförts någon dokumenterad riskbedömning över var i or
ganisationen risken för oegentligbetet och fel är som störst. 

• Förhållningsreglerna för inköpskort bedöms som ändamålsenliga, men vi 
rekommenderar att restriktivitet tillämpas vid utfärdandet av inköpskort 

• Rutinen för intern kontroll bedöms som ändamålsenlig, men vi rekommen
derar allomfattande kontroller av fakturahantering och användandet av in
köpskort. 

• Rutinerna för utbetalning och kontroller kring försörjningsstöd är i huvud
sak ändamålsenliga. Rutinen för registrering av klientuppgifter bör dock ses 
över. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att revisionens synpunkter ska beaktas i arbetet med framtagande av policy för mu
tor och oegentligheter 

ll!t i nämndernas och kommunstyrelsens interkontrollplaner ska finnas en stående 
punkt innebärande kontroll av fakturahantering och användande av inköpskort 

ll!t uppmana Bildnings- och lärandenämnden och Vård- och omsorgsnämnden be
akta revisionens synpunkter 

ltlt överlämna yttrandet till revisionen 

Kommunstyrelsens föryaltning 

4wc Clfr f 1, ;:e: 
Lennart bjö~k J 
ekonomichef 
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Till: 
Kommunstyrelsen 
Bildning- och lärandenämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 

För kännedom till: 
Kommunfullmäktige 

Revisionsrapport- Förberedelserna för EKO-frågor (etik, korruption och 
oegentligheter) 

Revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska kommunens förberedelse för EKO-frågor, det vill 
säga etik, korruption och oegentligheter. Granskningen koncentreras på kommunens förebyggande 
arbete att skydda sig mot att EKO-problem inträffar. 

Granskningen ska besvara följande re>·isionsfrågor: 

• Är kommunstyrelsens och de granskade nämndernas arbete med EKO-frågor 
ändamålsenligt? 

• Är den interna kontrollen avseende EKO-frågor tillräcklig? 

Vår sammanfattande revisionena bedömning är att det finns brister i kommunstyrelsens och 
nämndernas arbete med EKO-frågor och att den interna kontrollen gällande dessa frågor kan 
förbättras. Vår bedömning baserar vi på följande iakttagelser: 

• Det saknas en övergripande policy för hur man som anställd eller förtroendevald ska agera 
'id förekomst av mutor och andra oegentligheter. 

• Det har inte genomförts någon dokumenterad riskbedömning över var i organisationen 
risken för oegentligheter och fel är som störst. 

• Förhållningsreglerna för inköpskort bedöms som ändamålsenliga, men vi rekommenderar 
att restriktivitet tillämpas vid utfardandet av inköpskort. 

• Rutinen för intern kontroll bedöms som ändamålsenlig, men vi rekommenderar 
allomfattande kontroller av fakturahantering och användandet av inköpskort. 

• Rutinerna för utbetalning och kontroller kring försörjningsstöd är i huvudsak 
ändamålsenliga. Rutinen för registrering av klientuppgifter bör dock ses över. 

Revisorerna önskar svar på de synpunkter som framgår i rapporten senast 19 juni 2014. 

FÖR SALA KOMMUNS REV1SORER 

! ( } 
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"sven-Erik Carlsson 
Ordförande 
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FredrikAlm 
sekreterare 
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Granskning av beredskapen avseende EKO-frågor- etik, korruption och oegentligheter 

Sammanfattning 
Revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska kornmunens förberedelse för EKO
frågor, det vill säga etik, korruption och oegentligheter. Granskningen koncentreras 
på kornmunens förebyggande arbete att skydda sig mot att EKO-problem inträffar. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Är kommunstyrelsens och de granskade nämndernas arbete med EKO
frågor ändamålsenligt? 

• Är den interna kontrollen avseende EKO-frågor tillräcklig? 

Detta har granskats genom analys av styrande dokument, rutiner och planer för 
intern kontroll samt intervjuer med kornmunledningen och förvaltningsledningen 
inom skolförvaltningen och vård- och ornsorgsförvaltningen. 

Vår sammanfattande revisionellabedömning är att det finns brister i kommunsty
relsens och nämndernas arbete med EKO-frågor och att den interna kontrollen gäl
lande dessa frågor kan förbättras. Vår bedömning baserar vi på följande iakttagel
ser: 

• Det saknas en övergripande policy för hur man som anställd eller förtroen
devald ska agera \id förekomst av mutor och andra oegentligheter. Vi re
kommenderar att en sådan tas fram och välkornnar att det pågår ett arbete 
med detta. 

• Kommunstyrelsen eller nämnderna har inte genomfört någon dokumente
rad riskbedömning över var i organisationen risken för oegentligheter och 
fel är som störst. 

• Förhållningsreglerna för inköpskort bedörns som ändamålsenliga, men vi 
rekommenderar att restriktivitet tillämpas vid utfårdandet av inköpskort 

• Rutinen för intern kontroll bedörns som ändamålsenlig, men vi rekommen
derar att samtliga kontor och förvaltningar genom stickprov kontrollerar 
fakturahantering och användandet av inköpskort 

• När det gäller försörjningsstöd är vår bedömning att rutinerna för utbetal
ning och de kontroller som genomförs i huvudsak är ändamålsenliga. Vi re
kommenderar dock att rutinen för registrering av klientuppgifter ses över. 

Mars 2014 
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Granskning av beredskapen avseende EKO-frågor- etik, korruption och oegentligheter 

1. Inledning och bakgrund 
Bedrägerier och oegentligheter dyker upp med jämna mellanrum. De händelser som 
figurerat i media har bland annat medfört att uppmärksamheten riktats mot kom
munernas förebyggande arbete i syfte att begränsa riskerna för att oegentligheter 
ska uppstå. En påföljd kan vara att förtroendet för kommunerna skadas. 

Revisionen kan peka på risker och på behovet av väl fungerande intern kontroll, 
samt pröva dess ändamålsenligt. Granskningen inriktas mot effektivitet och intern 
kontroll och utgår från revisorernas riskbedömning. 

1.1. Revision~fråga 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Är kommunstyrelsens och de granskade nämndernas arbete med EKO
frågor ändamålsenligt? 

• Är den interna kontrollen avseende EKO-frågor tillräcklig? 

Med följande kontrollmål/granskningsmål: 

• Har kommunstyrelsen och nämnderna genomfört bedömningar av var i 
\'erksamheterna risker kan uppträda? 

• Finns utarbetade riktlinjer för det förebyggande arbetet? 
• Genomförs det förebyggande arbetet enligt antagna riktlinjer? 
• Finns det en beredskap för händelser? 
• Finns ändamålsenliga rutiner för användandet av inköpskort inom kommu-

nen? 
• Genomförs kontroller av risker för oegentligheter? 
• Finns rutiner för uppföljning och rapportering och hur efterlevs dessa? 
• Finns ändamålsenliga rutiner och kontroller för utbetalning av försörjnings

stöd? 

1 • Revisionsmetod 
Granskningen har genomförts med intervjuer med: 

• kommunchef och redovisningsekonom vid kommunstyrelsens förvaltning 
• förvaltningschef, biträdande skolchef, ekonom och handläggare vid skolför

valtningen 
• förvaltningsekonom, chefssekreterare och ekonomisekreterare vid vård- och 

omsorgsförvaltningen 

Vidare har genomgång och analys av styrdokument och planer för intern kontroll 
och hur dessa följs upp analyserats. 
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Granskning av beredskapen avseende EKO-frågor- etik, korruption och oegentligheter 

1 
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, bildning- och lärandenämnden 
samt vård- och omsorgsnämnden. Granskningen koncentreras på kommunens fö
rebyggande arbete att skydda sig mot att EKO-problem inträffar. 

Mars 2014 
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Granskning av beredskapen avseende EKO-frågor- etik, korruption och oegentligheter 

2. Resultat av granskningen 

I granskningen har vi inte funnit någon dokumentation som styrker att kommun
styrelsen eller de granskade nämnderna genomfört någon riskbedömning eller kart
läggning om vilka verksamheter och funktioner som kan vara utsatta för förhöjda 
risker inom områdena oegentligheter och korruption. 

Det saknas policys, rutiner och/ eller riktlinjer inom områden som etik, korruption, 
mutor/bestickning. Väsentliga förhållningsregler kringvad som är tillåtet och ej 
tillåtet när det gäller gåvor, representation, studiebesök, konferenser, trohetsrabatt 
och bonus har vi inte heller funnit. 

Vid granskningstillfallet hänvisades till Sveriges Kommuner och Landstings skrift 
"Om mutor och jäv" som förtroendevalda och anställda kan använda sig av vid osä
kerhet om vad som gäller. Enligt de intervjuade pågår ett arbete med att ta fram en 
riktlinje kring mutor och bestickning, vilken förväntas bli klar under våren. En ny 
sponsringspolicy behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars. 

2.1.1. Användandet av inköpskort 
I kommunen finns omkring so inköpskort utfardade genom Eurocard Purchasing. 
Dessa används som betalmedel vid mindre inköp där det ej finns möjlighet att få 
faktura utställd, vilket ska efterfrågas i första hand. Enligt ekonomikontorets För
hållningsregler vid innehav av inköpskort i Sala kommun ska kortet användas vid 
direktupphandling och vid inköp med lokala leverantörer där avtal finns. Ekonomi
kontoret har rätt att återkalla inköpskortet om det påvisats att inköp skett som stri
der mot dessa regler. Vid inköp utanför den kommunala verksamheten återkallas 
inköpskortet och därefter inträder en återbetalningsskyldighet till kommunen. Kor
ten är begränsade till att endast fungera för inköp och det är således inte möjligt att 
ta ut kontanter med korten. 

Inköpskort beställs genom ekonomikontoret på särskild blankett som ska skrivas 
under av ansvarig chef. Denna ska även godkänna inköpskortets maxbel opp, vilket 
vanligtvis är 2 ooo kr per månad. Vid till exempel resor kan maxbeloppet tillfalligt 
höjas efter särskild prövning av ekonomikontoret. Kortinnehavaren redovisar kvit
ton för genomförda köp och kvittona ska därefter skannas in. Fakturor på genom
förda inköp skickas per kort och mottagningsattesteras av kortinnehavaren och be
slutsattesteras av dennes chef. Rutinen inom kommunen är att inskannade levitton 
ska stämmas av mot kortfakturan innan beslutsattest. 

Bedömning m· 
Vi bedömer att avsaknaden av antagen policy för mutor, oegentligheter med mera 
är en brist. Vi saknar även en dokumenterad analys över var i organsationen risken 
för oegentligheter och fel är som störst. Enligt de intervjuer som genomförts är en 
policy på väg fram under våren, "Yilket vi välkomnar. Därtill rekommenderar vi att 
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Granskning av beredskapen avseende EKO-frågor- etik, korruption och oegentligheter 

en handlingsplan för händelser fastställs i S}fte att säkerställa konsekvent internt 
och externt agerande. 

Vidare rekommenderar vi att kommunst}relsen tillsammans med nämnderna tar 
fram tydliga förhållningsregler för hur man som anställd och förtroendevald ska 
forhålla sig till representation, konferenser med mera samt att detta delges organi
sationen genom återkommande utbildningstillfållen. 

Vi bedömer att rutinen för beställning och förhållningsreglerna för användande av 
inköpskort är ändamålsenliga. Däremot är vår generella rekommendation att kom
munstyrelsen ska vara restriktiv vid utfårdandet av inköpskort Vi ställer oss något 
frågande till om alla utfårdade inköpskort fyller en reell funktion eller om de utfår
dats för att de är "bra att ha". Om inköpskorten används frekvent finns å andra si
dan ett stort behov av att se över gällande ramavtal och leverantörer. 

Kontroll av riskerfor oegentligheter 
I kommunens reglemente för intern kontroll, antagen i kommunfullmäktige 2006-

01-26, framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att 
det finns en god intern kontroll. Förvaltningsövergripande anvisningar och regler 
ska upprättas. 

Kommunst}relsen och nämnderna ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att 
följande mål uppnås: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Nämnderna/kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för intern kontroll inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att: 

• en organisation upprättas för den interna kontrollen 

• regler och anvisningar antages för den interna kontrollen 

Förvaltningschef är enligt policyn ansvarig för att konkreta regler och am·isningar 
är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. \'i dare ska denne vid 
minst ett tillfålle per år presentera för nämnden en samlad bedömning om hur den 
interna kontrollen fungerar. Verksamhetsansvariga och övriga anställda är skyldiga 
att följa de anvisningar som tagits fram. 

Nämnderna ska styra och följa upp internkontrollsystemet och ska som grund ge
nomföra riskbedömningar för sin verksamhet. Varje år ska särskild plan för upp
följning av intern kontroll antas. Utfallet av detta ska rapporteras till nämnden. 
Nämnden ska sedan, senast i samband med årsredovisningens upprättande, rap
portera resultatet till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer. 
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Granskning av beredskapen avseende EKO-frågor- etik, korruption och oegentligheter 

Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas uppföljningsrapporter och i samband 
med årsredo\isningens upprättande göra en samlad bedömning av kommunens 
system för intern kontroll och även informera sig om hur det fungerar i de kommu
nala bolagen . 

. J. numwstyrcfsen 
Inom kommunstyrelsens verksamhetsområden finns en gemensam internkontroll
plan för kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, tekniskt kon
tor, medborgarkontorjkultur- och fritid och räddningstjänst. Vi har analyserat 2013 

års internkontrollplaner. 

Av de kontroller som genomförs av kommunstyrelsens förvaltning är ett moment 
att kontrollera att inköp sker hos avtalade leverantörer. Detta kontrolleras \ia stick
prov en gång under året. 

Inom samhällsbyggnad finns kontroller att rutinerna för fakturahantering följs och 
att attesträtter är uppdaterade. Fakturahanteringen kontrolleras två gånger per år 
\ia stickprov och samtliga attesträtter gås igenom en gång per år. Vidare sker kon
troll av vad som inköpts med betalkort. Detta sker genom kontroll av månadssam
manställning. För övriga inköp av tjänster, kurser och varor kontrolleras om beslut 
fattats av behörig beslutsattestant, \ilket sker en gång per år genom stickprov. 

Inom tekniskt kontor och medborgarkontor /kultur och fritid har vi ej funnit några 
kontrollmoment som anknyter till oegentligheter. 

När det gäller räddningstjänsten sker kontroll av faktnrahantering. Samtliga inköp 
kontrolleras löpande av räddningschef så att pris och kvalitet motsvarar beställ
ningarna. Även betalkortsanvändningen kontrolleras utifrån att k\itton sparas för 
respektive kort och kontrolleras mot utdrag från kortleverantören. 

2.3.2. Bildning- och liimnclenämnclen 
Nämndens internkontrollplan innehåller tre kontrollmoment varav två är verksam
hetsspecifika och avser att åtgärdsprogram upprättas på ett korrekt sätt. 

När det gäller inköpsrutiner kontrolleras att inköp skett hos avtalade leverantörer. 
Detta ska enligt plan kontrolleras vid stickprov löpande under året, men vid inter
vjuer framgår att det vanligtvis sker \id två tillfållen per år. Denna kontroll har ge
nomförts under ett flertal år och när det gäller kontorsmaterial och läroböcker har 
köptroheten ökat markant. 

Vi har i granskningen inte fnnnit att nämnden genomför ytterligare kontroller som 
anknyier till rapportens revisionsfråga. 

Våtcl- och omsorgsnämnden 
Nämndens internkontrollplan innehåller tre kontrollmoment varav ett är verksam
hetsspecifikt och avser barnavård anmälningar. En kontroll avser att ärendehante
ring så som beslut från kornmunfullmäktige hanteras i ett flöde. 
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Kontroll sker även över att utbetalningsrutinerna följs. Detta kontrolleras en gång 
per år och avser att redovisning och utbetalning skett enligt gällande regelverk 

Förutom detta har nämnden rutiner och riktlinjer avseende handkassor och kon
tanthantering. Det finns även bestämmelser om ekonomi och juridik mellan an
ställd och vårdtagare/brukare som reglerar att man ej får ta emot pengar/gåvor av 
ekonomiskt värde, låna eller låna ut tillhörigheter, köpa fastigheter eller annat av 
brukaren eller medverka vid upprättande av testamente m. m. 

'. 
UUll , ,_:_j j) __,_i 

Rutinen för utbetalning av försörjningsstöd är att handläggaren först fattar beslut 
om utbetalning i verksamhetssystemet Procapita. I klientuppgifterna finns bankgi
ronummer eller plusgironummer förregistrerade. Dessa har tidigare lagts upp av 
handläggaren, Alla beslutade utbetalningar som verkställs genom Procapita, som 
exempelvis övriga vårdkostnader och försörjningsstöd, skickas samlat till mottagar
na via bankgiro, eller plusgiro en gång per dag. Detta sköts av personal från för-valt
ningskontoret där det finns tre utsedda och två ersättare som kan utföra detta mo
ment. Utbetalningarna lämnar således inte förvaltningen då handläggaren fattar 
beslutet. 

Den som skickar utbetalningarna får upp en lista på skärmen och kontrollerar att 
utbetalningsposterna ser ut som förväntat. Ovanligt stora eller avvikande poster kan 
på detta sätt stoppas innan de går iväg. Som kvitto skapas två listor, varav en är en 
attestlista som ansvarig chef signerar i efterhand. Den andra listan kallad samman
drag skickas till ekonomikontoret som en verifiering över uttaget från nämndens 
konto för utbetalningar. I sammandraget framgår endast det totala beloppet. 

2.3.3.2. Kontroller av utbetalning av försörjningsstöd 
Förvaltningen har tagit fram en egenkontrollplan som består av 20 kontroller. För 
försörjningsstöd ska två beslutfinsatser kontrolleras via stickprov månatligen. Kon
trollerna avser bland annat att utbetalningen följer beslut i det aktuella ärendet och 
att utbetalningar sker till rätt konto. Vidare kontrolleras att handläggarna endast 
använt Försäkringskassans och Centrala studiestödsnämndens register för in
komstuppgifter för egna ärenden. 

Dessutom kontrollerar två systemansvariga för Procapita månatligen föregående 
månads utbetalningar. Huvudsyftet är att säkerställa att de som genomfört utbetal
ningarna är nuvarande anställda vid socialkontoret. Denna kontroll ska motverka 
att en enskild systemansvarig genomför utbetalningar till sig själv eller annan via 
till exempel tidigare anställdas behörigheter. Kontrollen har tillkommit efter re
kommendation av programansvariga för Procapita efter uppmärksammade fall i 
andra kommuner. Vid granskningstillfället fanns dock endast en systemansvarig för 
Procapita utsedd, vilket i praktiken innebär att Lontrollenjust nu ej utförs. 

Utöver intern kontroll och egenkontroll genomför systemansvarig för Procapita 
varje månad en kontroll bakåt om tre månader i taget. I kontrollen sorteras utbetal
ningarna per klient för att identifiera m-vikande belopp och/eller mTikande bank
giro-jplusgironummer. 
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Bedömningar 
Vår bedömning är att rutinen för intern kontroll är ändamålsenlig. Kommunstyrel
sen och nämnderna tar fram internkontrollplaner som följs upp och resultatet del
ges kommunstyrelsen och meddelas kommunfullmäktige i samband med årsredo
visningens upprättande. 

Överlag finns dock få kontrollmoment som avser risker för oegentligheter och fel. 
Kommunstyrelseförvaltningen och bildning- och lärandenämnden stämmer av köp
troheten mot ramavtal, vilket i teorin skulle kunna identifiera ovanligt stora inköp 
hos enskild leverantör. Samhällsbyggnad och räddningstjänst kontrollerar faktura
hantering och inköpskort, vilket vi ser som positivt. Vår rekommendation är dock 
att samtliga kontor och förvaltningar stickprovsvis kontrollerar den interna faktu
rahanteringen och användandet av inköpskort fcir att säkerställa att beslutade ruti
ner efterlevs. 

När det gäller försörjningsstöd är vår bedömning att rutinerna för utbetalning och 
de kontroller som genomförs i huvudsak är ändamålsenliga. Vid granskningen har 
det dock framkommit att handläggaren vid registrering av klientuppgifter i teorin 
kan registrera bankgiro-/plusgironummer utan koppling till aktuell klient. Vi re
kommenderar att denna rutin ses över. 
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Revisionsrapport - Kommunstyrelsens uppsiktplikt över de 
kommunala bolagen 

Revisionen har i "Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de 
kommunala bolagen" granskat om kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt 
avseende bolagen i tillräcklig omfattning. 

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens uppsikt av de 
kommunala bolagen inte är tillräcklig. Bedömningen baseras på följande iakttagel
ser: 

• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inte på ett formaliserat sätt där 
kommunstyrelsen har lagt upp rutiner för hur styrning och uppföljning ska 
ske. 

• Kommunstyrelsen roll kan tydliggöras i styrelsens reglemente, riktlinjer för 
ägarstyrning och j eller i ägardirektiv där formerna för hur styrningen och 
uppföljningen av bolagen kan tydliggöras. 

• Kommunstyrelsen har inte utformat sin kontroll, styrning och ledning av 
kommunens bolag på ett ändamålsenligt sätt. Inga särskilda direktiv har 
lämnats av kommunstyrelsen till bolagen. 

• Vid regelbundna ägardialoger och koncernledningsträffar informeras om 
pågående ärenden och fattade beslut mellan kommunen och bolagen. Beslut 
som avser bolagsordningar, ägardirektiv och principiella frågor delges på 
årsstämmor. 

• Kommunstyrelsen har inte genom direktiv eller andra dokument beslutat 
om hur uppsiktsplikten ska utövas utifrån förändringarna i kommunallagen 
from 1 januari 2013. 

Relationen mellan kommunen och dess företag kan regleras på olika sätt. För att 
uppnå en effektiv styrning, uppföljning och uppsikt kan kommunen utnyttja följande 
verktyg. 

• Bolagsordning (lagreglerat) 
• Företagspolicy 
• Ägardirektiv 
• Sammanställd redovisning (lagreglerat) 
• Löpande uppföljning (lagreglerat) 
• Samordnad revision (lagreglerat) 

Bolagsordningar 
Revisionen konstaterar att en översyn behöver göras av bolagsordningarna. 



Företagspolicy-Riktlinjer för ägarstyrning 
Revisionen konstaterar att riktlinjer saknas. Revisionen bedömer att kommunen i 
ett särskilt dokument om ägarstyrning ska lämna riktlinjer för hur ägarrollen ska 
utövas och hur relationen mellan kommunen som ägare och bolagen ska formali
seras. 

Ägardirektiv -ledningsfunktion 
Kommunfullmäktige bestämmer genom lämnad delegation till kommunstyrelsen i 
vilken omfattning kommunstyrelsen kan lämna ägardirektiv till de kommunala bo
lagen. Kommunstyrelsen har inte fått något utökad delegation i avseende på ägar
funktionen från fullmäktige. Revisionen bedömer att ägardirektiv snarast ska upp
rättas för samtliga hel- och delägda bolag som ingår i "kommunkoncernen". 

Information 
I uppsiktsplikten ligger att kommunstyrelsen skalllägga upp ett system för hur in
formation skall överföras, när den skall överföras och vilken information som 
skalllämnas från de hel- resp. delägda företagen. Revisionen anser att kommunsty
relsen skalllägga upp ett system för information. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att revisionens synpunkter i tillämpliga delar ska beaktas i samband med kommun
chefens uppdrag att se över ägarstyrningen av de kommunala bolagen 

att kommunstyrelsens roll tydliggörs i samband med översyn av kommunstyrelsens 
reglemente i samband med valet i september 

att i enlighet med förändringen i kommunallagen från och med l jan 2013 varje år, i 
särskilda beslut, för varje bolag pröva om bolagets verksamhet har bedrivits enligt 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna 

att överlämna yttrandet till revisionen 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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Till: 
Kornrnunst}Telsen 

För kännedom till: 
Kornmunfullmäktige 

Revisionsrapport - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de 
kommunala bolagen 

Kornmunens förtroendevalda revisorer har givit PwC i uppdrag att granska 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt gällande de kommunala bolagen. 

l 

Den revisionsfråga som ska besvaras är om kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt 
avseende bolagen i tillräcklig omfattning. 

Vår sammanfattande revisionellabedömning är att kommunstyrelsens uppsikt av de 
kommunala bolagen inte är tillräcklig. Bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inte på ett formaliserat sätt där 
kommunstyrelsen har lagt upp rutiner för hur styrning och uppföljning ska ske. 

• Kommunstyrelsen roll kan tydliggöras i styrelsens reglemente, riktlinjer för 
ägarstyrning och/ eller i ägardirektiv där formerna för hur styrningen och 
uppföljningen av bolagen kan tydliggöras. 

• KommunstyTelsen har inte utformat sin kontroll, styrning och ledning av 
kommunens bolag på ett ändamålsenligt sätt. Inga särskilda direktiv har lämnats 
m· kommunstyrelsen till bolagen. 

• Vid regelbundna ägardialoger och koncernledningsträffar informeras om 
pågående ärenden och fattade beslut mellan kommunen och bolagen. Beslut som 
avser bolagsordningar, ägardirektiv och principiella frågor delges på årsstämmor. 

• Kornmunstyrelsen har inte genom direktiv eller andra dokument beslutat om hur 
uppsiktsplikten ska utövas utifrån förändringarna i kommunallagen fr o m 1 

januari 2013. 

Revisorerna önskar svar på de synpunkter som framgår i rapporten senast 22 maj 2014. 

FÖR SALA KOMMUNS REVISORER 

FredrikAlm 
sekreterare 



Lars Wigström 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

1. Sammanfattning 
Kommunens förtroendevalda revisorer har givit PwC i uppdrag att granska kom
munstyrelsens uppsiktsplikt gällande de kommunala bolagen. 

Granskningen har främst inriktats mot de bolag där kommunen har betydande 
ägarintressen. Övriga intresseorganisationer har kommunen liten ägarandel i 
och/ eller att deras verksamhet är av ringa omfattning. 

Den revisionsfråga som ska besvaras är om kommunstyrelsen utövar sin upp
siktsplikt avseende bolagen i tillräcklig omfattning. 

Vår övergripande bedömning är att kommunstyrelsens uppsikt av de kommunala 
bolagen inte är tillräcklig. 

Vi bedömer att kommunstyrelsens uppsiktsplikt inte utövas på ett formaliserat sätt 
där kommunstyrelsen har lagt upp rutiner för hur styrning och uppföljning ska ske. 
Vi bedömer att ägardialogen numera fungerar genom olika träffar mellan kommu
nen och bolagens representanter. Då det till stor del saknas tydliga styrdokument 
kan kommunstyrelsen utveckla sin uppsikt genom att i ett dokument tydliggöra 
relationen mellan ägaren (kommunen) och bolagen. Ett sådant styrddokument ska 
redovisas hur, vad och när information skall delges mellan kommunen och dess 
bolag. 

Koncernen Sala kommun består, förutom av kommunen, av flera hel- och delägda 
bolag. Detta ställer krav på att kommunstyrelsen formalisar sin styrning och upp
följning av bolagen. En skärpning i kommunallagen fr o m 1 jan 2013 innebär att 
kommunstyrelsen varje år, i särskilda beslut, för varje ska bolag pröva om bolagets 
verksamhet har bedrivits enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunens styrdokument för de kommunala företagen framgår av bolagsordning, 
kommunstyrelsens reglemente, ägardirektiv (endast för salabostäder AB), samt 
övriga direktiv (gäller främst \issa dokument som styT och reglerar förhållandet till 
Sala-Heby Energi AB med dess dotterbolag). 

Granskningen har inriktats mot följande fyra granskningsmål: 

Är kommunstyrelsens roll avseende de kommunala bolagen definierade utöver upp
siktsplikten? 

Vad som ligger i uppsiktsplikten är inte tydligt fastlagt i lagstiftningen. 

Kommunstyrelsen har inte getts någon utökad ägarfunktion som framgår av styrel
sens reglemente. 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen roll kan tydliggöras i styrelsens reglemente, 
riktlinjer för ägarstyrning och/ eller i ägardirektiv där formerna för hur styrningen 
och uppföljningen av bolagen kan tydliggöras. 

Utformar kommunstyrelsen sin kontroll, styrning och ledning över kommunens 
bolag på ett ändamålsenligt vis? 

Kommunstyrelsen har inte utformat sin kontroll, styrning och ledning av kommu
nens bolag på ett ändamålsenligt sätt. Inga särskilda direktiv har lämnats av kom
munstyTelsen till bolagen. 

Vår bedömning grundar sig på att samtliga bolagsordningar inte är uppdaterade, att 
relationen mellan ägaren (kommunen) och bolagen inte har tydliggjorts i exempel
vis riktlinjer för ägarstyrning (företagspolicy), att kommunstyrelsen inte har utfor
mat regler för hur uppsiktsplikten ska utövas. 

Vår bedömning är att slyTelsen skalllägga upp ett system för hur informationen 
skall överföras till de kommunala företagen, när den skall överföras och vilken in
formation som skalllämnas från de kommunala bolagen. 

säkerställs att samråd sker och information går ut vid kommunala beslut och bo
lagsbeslut som påverkar annan part inom koncernen? 

Vid regelbundna ägardialoger och koncernledningsträffar informeras om pågående 
ärenden och fattade beslut mellan kommunen och bolagen. Beslut som avser bo
lagsordningar, ägardirektiv och principiella frågor delges på årsstämmor. 

Har kommunstyrelsen anpassat sitt arbete med uppsiktsplikten med anledning av 
förändringarna i kommunallagen 1 jan 2013? 

Kommunstyrelsen har inte genom direktiv eller andra dokument beslutat om hur 
uppsiktsplikten ska utövas utifrån förändringarna i kommunallagen fr o m 1 jan 
2013. 

För att utveckla kommunstyrelsens uppsiktsplikt rekommenderar vi att 

• former för hur kommunstyrelens uppsiktsplikt ska utövas dokumenteras 

• bolagsordningar revideras för att uppfylla lagens kraY på ändamålsbeskriv
ningen 

• riktlinjer för ägarstyrning och/ eller ägardirektiv antages för samtliga bolag i 
"kommunkoncernen" 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

2. Inledning 
Kornmunens förtroendevalda re,isorer harghit PwC i uppdrag att göra en gransk
ning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt gällande de kommunala bolagen. 

1. 
Kommunallagen ändrades 1 jan 2013 vilket innebär att kommunstyrelsens ansvar 
för de kommunala bolagen utökas. Bland annat ska styrelsen i årliga beslut pröva 
om varje enskilt bolag bedrivit en verksamhet som varit förenlig med det kommu
nala ändamålet och utfcirts inom ramen fcir de kommunala befogenheterna. Om så 
inte är fallet ska styrelsen lämna förslag om åtgärder till kommunfullmäktige. 

Revisorerna har utifrån analys av väsentlighet och risk bedömt att kommunstyrel
sens utökade ansvar bör granskas. 

Revisionsfråga 
Den övergripande revisionsfrågan är: Utövar kommunstyrelsen sin uppsikts
plikt avseende bolagen i tillräcklig omfattning. 

Granskningen ska belysa följande frågeställningar: 

• Är kommunstyrelsens roll avseende de kommunala bolagen definierade utö
ver uppsiktsplikten? 

• Utformar kornmunstyrelsen sin kontroll, styrning och ledning över kommu
nens bolag på ett ändarnålsenligt vis? 

• Säkerställs att samråd sker och information går ut vid kommunala beslut 
och bolagsbeslut som påverkar annan part inom koncernen? 

• Har kornmunstyrelsen anpassat sitt arbete med uppsiktsplikten med anled
ning av forändringarna i kommunallagen 1 jan 2013? 

2.3. 1Wetod, material och avgränsning 
Granskningen omfattar kommunstyrelsens uppsikt av de kommunala företagen. 

Granskningen har genomförts genom följande intervjuer: 

• Kommunstyrelsens ordförande 

• Oppositionsråd 

• Kommunchefen 

• VD i salabostäder AB 

• VD i Sala-Heby Energi AB 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Därtill har vi studerat och gått igenom följande dokument: 

• Kommunstyrelsens reglemente 

• Sala kommuns årsredovisning för 2012 och delårsrapport för 2013 

• Bolagsordningar för Salabostäder AB, Sala-Heby Energi AB, Sala-Heby 
Energi Elnät AB, Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB, Sala Silvergruva AB, 
samt Sala Industrifastigheter AB 

• Ägardirektiv för salabostäder AB 

• Konsortialavtal och en ekonomisk analys och plan för framtida resultatut-
vedding avseende SHE-koncernen 

• Kommunstyrelsens protokoll för 2013 

• Kommunens strategiska plan år 2013 och 2014 

• Kommunens och bolagens årsredovisningar för 2012 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

3· Beskrivning av koncernens 
företag 

Kommunen har valt att driva viss kommunal verksamhet i bolagsform för att tydlig
göra och renodla rollerna mellan verksamheterna. Det är även ett sätt att effektivi
sera, samordna och skapa en dynamik i dessa verksamheter. 

De företag som ingår i kommunens sammanställda redovisning är de företag som 
kommunen har ett bestämmande eller betydande inflytande i. Följande företag och 
förbund har Sala kommun i sin sammanställda redovisning: 

Helägda bolag: 

• Salabostäder AB (lO o %) 

• Sala Industrifastigheter AB (100 %) 

• Sala H e by Energi AB (87,5 %), inklusive koncernens dotterbolag Sala-H e by Energi 
Elnät AB och Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 

• Sala Silvergruva AB (81 %) 

Utöver de företag som ingår i den sammanställda redmisningen har kommunen 
intressen i följande företag och organisationer. Ägarandel redovisas i parantes: 

• Västmanlands Avfalls AB (V AF AB) ( 7,29%) 

• Västmanlands Samtrafikförbund 

• Norra Västmanlands samordningsförbund 

• Kommuninvest 

• Kommunaktiebolaget 
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4· Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
enligt lag och reglemente 

I kommunallagen 6 kap. 1 § anges styrelsens uppgifter 

§ 1 i 2 st. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
sådanaföretag som avses i 3 kap.17 och 18 §§och sådana kommunalförbund som 
kommunen eller landstinget är medlem i. 

I kommunallagen infördes två nya paragrafer att gälla from 1 januari 2013, 6 kap. 
§§ 1 a och 1 b, där det nya tillägget om styrelsens uppgifter lyder som följer: 

§ 1 a. Styrelsen ska i årliga beslutför varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 
och 18 §§pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 
kalenderår har varitförenlig med detfastställda kommunala ändamålet och ut
förts inom ramenför de kommunala befogenheterna. Om styrelsenfinner att så 
inte är fallet, ska den lämnaförslag tillfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

§ 1 b. Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder for att säkerställa att de krav som 
anges i 3 kap. 17 och 18 §§är uppfyllda ifråga om sådana aktiebolag som avses i 
dessa bestämmelser." 

I kommunstyrelsens reglemente finns flera paragrafer/aYsnitt som berör 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt Här kan främst nämnas: 

Kommunstyrelsen har uppsiktplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att 
den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett 
ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls. 

§ 1. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för, samordnar, planerar och följer upp samtlig kommunal verksamhet och 
har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveclding och den kommunala 
ekonomin. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommu
nens ekonomi och verksamheter. 

§ 3. l kommunstyrelsens styrjimkrian ingår att: 
-leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar 
i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd, 
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten 
och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas 
rationellt och ekonomiskt, 
- tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
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budgetåret, 
- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningschefema, 
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller 
delvis äger eller har väsentliga intressen i och det kommunalförbund som kommu
nen är medlem i främst vad gäller efterlevnaden av de mål för verksamheten och 
ekonomin som fastställts av kommunfullmäktige, men också i övrigt beträffande 
förhållanden som har betydelse för kommunen 
- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor eller liknande 
sammanträden." 

§ 15. Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Kommunstyrelsen ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och inom 
de ramar som bestäms av kommunfullmäktige. Behovet av samverkan med verk
samheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet. 

Kommunstyrelsen ska i en delårsrapport inför kommunfullmäktige presentera en 
uppföljning över ekonomin och verksamheten. I uppföljningen ska särskilt redovisas 
av kommunfullmäktige delegerade uppgifter och särskilda uppdrag som getts av 
kommunfullmäktige. 

styrelsen har i övrigt att följa de regler och riktlinjer som fastställs av kommunfull
mäktige. 

§ 24. "Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

Närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens nämn
der, 

Med uppmärksamhet följa frågor om kommunens utveckling och eko
nomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor, 

Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder ... " 

I en kommunallagskommen tar, utgiven av Kommentus förlag 2011, sidorna 
398-399 finns följande att läsa i detta ämne: 

"Styrelsen har en särställning bland nämnderna genom att lagstiftaren förutsätter 
att den har en ledande och samordnande roll ....... . 

Med styrelsens ledande ställning följer att den har till uppgift att skaffa sig överblick 
över hela kommuuförvaltningen. Styrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet. Man måste dock observera att kommunallagen inte ger styrelsennågra 
extrema maktmedel. Uppsikten måste i princip anses vara begränsad till en rätt att 
göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, se till att 
fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ ingriper ..... 
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Av 1 §framgår det att st)Telsen ska ha uppsikt även över kommunal verksamhet 
som bedrivs av kommunala företag ....... Härvid bör dock märkas att st)Telsen inte 
direkt på grund av kommunallagen kan begära in yttranden och upplysningar på 
samma sätt som gäller i fråga om nämnderna enligt 3 §.För att st)Telsen ska kunna 
fullgöra sin uppsiktsskyldighet bör företagen genom ägardirektiv åläggas att lämna 
st)Telsen de uppgifter som den anser sig behöva ...... . 

Kommunst)Telsen har alltså en skyldighet att utöva löpande tillsyn, och styrelsen 
måste utöva sin kontrollfunktion i någon omfattning även om man inte fått någon 
konkret anledning till granskningen. Kommunst)Telsen bestämmer formerna hur 
tillsynen skall gå tilL" 

Vägledning för st)Tning av kommunala bolag finns även att hämta i SKL: skrift 
"Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag". Principerna har 
utvecklats av en expertgrupp och en referensgrupp sammankallande av Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

Med ovanstående citat från kommunallagen, Sala kommunst)Telses reglemente 
samt kommentarer till kommunallagen som utgångspunkt redovisas granskningens 
resultat. 
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5· Kommunens styrning och upp
följning av foretagen 

Relationen mellan kommunen och dess företag kan regleras på olika sätt. För att 
uppnå en effektiv styrning, uppföljning och uppsikt kan kommunen utnyttja föl
jande verktyg. 

• Bolagsordning (lagreglerat) 
• Företagspolicy 
• Ägardirektiv 
• Sammanställd redovisning (lagreglerat) 
• Löpande uppföljning (lagreglerat) 
• Samordnad revision (lagreglerat) 

För att en tillräcklig uppsikt ska kunna utövas så krävs en tydlig st}Tning och led
ning av kommunstyrelsen. 

I det följande redovisar vi hur st}Tningen och uppföljningen av de kommunala före
tagen utövas av Sala kommun - ägaren. 

5.1. KL 3:17 och 3:18jöljts vid överlämnan-
del av en kommunal angelägenhet 

De villkor som gäller för att vården av en kommunal angelägenhet skall få lämnas 
över till ett aktiebolag är att fullmäktige genom beslut skall: 

fastställa det kommunala ändamålet med företagets verksamhet, 

se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogen
heter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen (nytt), 

utse samtliga styrelseledamöter, 

se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas. (Nytt att det ska anges i bolagsordningen). 

Nya regler i har införts i KL 3 kap. 17 §fr o m 1jan 2013 som ställer större krav på 
vad som ska ingå i bolagsordningen, se ovan. 

Fullmäktige skall också utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen 
direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. 

Ovanstående gäller enbart helägda företag. Vad som gäller för delägda företag regle
ras i 3 kapitlet 18 §. Där sägs att vilka åtgärder som skall vidtagas beror på vad som 
är rimligt med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och ÖHiga om
ständigheter. 
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Kravet på att fullmäktige ska fastställa det kommunala ändamålet, utse samtliga 
styrelseledamöter m m enligt 3 kap 17 §KL gäller fr o m 1 jan 2007 även för indirekt 
ägda bolag (dotterbolag) där kommunen indirekt innehar samtliga aktier. 

1.1. Bolagsordningen· 
Fullmäktige har beslutat om bolagsordningar för bolagen. Vid en genomgång av 
gällande bolagsordningar framgår att villkoren i KL 3 kap. 17 och 18 §§till vissa 
delar inte är uppfyllda. En översikt redovisas i bilaga 1 för de företag som ingår i den 
sammanställda redovisningen. 

I samtliga bolag är ändamålet inskrivet i bolagsordningen, med undantag för Sala 
Silvergruva AB. 

I bolagsordningarna framgår i flertalet fall inte på ett tydligt sätt vilka kommunala 
principer som utgör ramen för verksamheten. Skrivningar såsom "att med iaktta
gande av tillämpliga delar av de kommunalrättsliga principerna främja ... " kan inte 
anses tillräckliga. De nya kraven innebär att de principer som är aktuella för den 
aktuella verksamheten ska anges. 

Fullmäktige har utsett ledamöter till samtliga bolagsstyrelser inklusive dotterbolag. 

Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige skall se till attfullmäktigefår 
ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt fattas. Detta är inskrivet i samtliga bolagsordningar med 
undantag för Sala Silvergruva AB där formuleringen är att bolaget ska lämna sådant 
rådrum att frågan hinner behandlas av majoritetsägaren kommunfullmäktige i Sala. 
Avsikten med den nya regeln är att det så långt som möjligt skapas garantier för att 
fullmäktige tar ställning i sakfrågan och att kommunens ställningstagande grundas 
på tillräckligt noggranna överväganden. 

Idag sker informella dialoger med kommunen i frågor som kan vara en principiell 
fråga och om fullmäktige ska ta ställning. 

Lekmannarevisor. I samtliga bolagsordningar framgår att fullmäktige väljer minst 
en lekmannarevisor. 

Inspektionsrätt. Kommunstyrelsens rätt att inspektera bolaget är inskrivet i samt
liga bolagsordningar för kommunens bolag. 

Ändring av bolagsordning. Det framgår av samtliga bolagsordningar att ändringar 
får ske endast efter fullmäktiges godkännande. 

Bedömning 

Vi bedömer att kommunen vid överlämnandet av en kommunal angelägenhet till 
sina hel- och delägda företag i vissa delar inte uppfyller villkoren i kommunallagen. 

Vår bedömning är att de förändringar som skett i lagstiftningen under senare år och 
fr o m 1 jan 2013 innebär att en översyn behöver göras av bolagsordningarna. 
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Vår bedömning är att 

• det kommunala ändamålet ska anges i bolagsordningen för Sala SilYergruva 
AB 

• flera av bolagsordningarna måste förtydligas i avseende på vilka kommunala 
principer som utgör ramen för verksamheten 

• tydliggöra begreppet att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas i bolagsordningen för Sala Silvergruva AB 

• i bolagsordningen alt i ägardirektiv för resp bolag förtydliga vilka frågor som 
är av principiell beskaffenhet eller av större vikt och där fullmäktige ska ta 
ställning. 

5.2. Kommunens styrning och ledning 
Kommunens styrdokument för de kommunala företagen framgår av bolagsordning, 
kommunstyrelsens reglemente, kommunens strategiska plan och i förekommande 
fall särskilda uppdrag. 

5 .2.1. Riktlinjerför ägorstyrning ·· Företagspolicy 
Kommunen har inte fastställt några riktlinjer för ägarstyrning som beskriver styr
ningen av kommunens bolagsverksamhet utifrån ett helhets- och koncernperspek
tiv. Sådana riktlinjer kan reglera bl a ägaransvaret, strategiska och övergripande 
principer, organ för ägarrollen, ägarideer, anvisningar för ägardirektiv, ägardialog, 
arbetsformer och ansvar. 

I riktlinjerna kan även ingå frågor som rör ombud vid bolagsstämma, arvode till 
ledamöter och revisorer. 

I kommunens strategiska plan framgår att kommunens vision gäller för kommu
nala nämnder, bolag och styrelser i Sala kommun. Visionen är att "Ar 2024 har 
Sala kommun passerat 25 ooo invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle 
med livskraft och god livskualitet i hela kommunen". Fyra perspektiv har fastställts 
-Hållbart samhälle- Medborgare- Medarbetare- Ekonomi. Till dessa har 
kopplats ett antal mål och indikatorer. 

Hur visionen och de fyra perspektiven har påverkat bolagens visioner och mål är 
svårt att följa förutom för salabostäder där vissa kopplingar finns. 

5.2.2. Lcclningsfunktionen 
Kommunfullmäktige bestämmer genom lämnad delegation till kommunstyrelsen i 
\ilken omfattning kommunstyrelsen kan lämna ägardirektiv till de kommunala bo
lagen. Utan delegation har kommunstyrelsen endast till uppgift att utöva den "upp
sikt" över företagen som föreskrivs i 6 kap. 1 § andra stycket i kommunallagen. 

I kommunstyrelsens reglemente framgår nedanstående m·seende de kommu
nalägda företagen. 
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I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 

-leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar 
i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd, 

- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten 
och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas 
rationellt och ekonomiskt, 

-tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret, 

- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

-ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller 
dehis äger eller har väsentliga intressen i och det kommunalförbund som kommu
nen är medlem i, främst vad gäller efterlevnaden av de mål för verksamheten och 
ekonomin som fastställts av kommunfullmäktige, men också i övrigt beträffande 
förhållanden som har betydelse för kommunen, 

-tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor eller liknande 
sammanträden. 

Kommunstyrelsen ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och 
inom de ramar som bestäms av kommunfullmäktige. Behovet av samverkan med 
verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet. 

Kommunstyrelsen har inte fått något utökad delegation i avseende på ägarfunktion 
från fullmäktige. 

Äg armäten sker med företrädare (kommunstyrelsens ordfcirande, oppositionsråd 
och kommunchef) för kommunerna Sala och H e by och ordförande och VD i Sala 
Heby Energi AB. 

Ägarmöten sker även med Sala Silvergruva AB. 

Sala-Heby Energi AB har vid sporadiska tillfållen informerat fullmäktige i Sala 
kommun. 

Kommunstyrelsens ordförande har regelbundna kontakter med respektive ordfo
rande i de kommunala bolagen. 

Koncernledningsträffar där kommunchef, förvaltningschefer, kontorschefer och 
bolagens VD, samt chefen för företagscentrum träffas har startat upp under 2013. 

Avsikten är att dessa informationsträffar ska ske 4 gånger per år. Två viktiga syften 
med dessa träffar är att regelbundet utbyta information om gemensamma frågor 
och diskutera koncernnytta. 

Representanter från bolagen deltager vid kommunens budgetplanering, genomgång 
av bokslut och delårsrapportering. Vid dessa träffar deltager hela kommunstyrelsen 
och har då möjlighet att ställa nödvändiga frågor till bolagen. Det avsätts även sär
skild tid för bolagen att informera om ekonomi och verksamhet. 
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För övrigt träffar kommunstyrelsen eller ledningsutskottet representanter från bo
lagen när det aktualiseras av en särskild fråga. Under 2013 informerade salabostä
der AB om s k "swappar", beslutades om nya villkor för Sala-Heby Energi AB:s re
verslån, tilldelningsbeslut i upphandlingen av kommunens förvaltningsnät som 
gjorts tillsammans med salabostäder AB, omstruktureringen av V AF AB. 

Kommunstyrelsen lämnar vid enstaka tillfallen särskilda uppdrag till de kommu
nala bolagen. 

En viktig roll som kommunstyrelsen har utifrån sin uppsiktsplikt och reglemente är 
att instruera kommunens ombud vid årsstämmor eller liknande forum. Inga in
struktioner lämnas till kommunens röstombud inför årsstämmor om inte speciella 
frågor ska behandlas. De instruktioner som åtminstone bör lämnas inför en års
stämma är i regel 

• Att fastställa resultat- och balansräkningen 

• Att vinsten disponeras enligt förslag i förvaltningsberättelsen 

• Att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet 

• Att fastställa arvoden till styrelse och lekmannarevisorer 

• Att i övrigt godkänna förslag som kan komma att redovisas till årsstämman 
och som ej är av principiell karaktär. 

Vid behov ska även lämnas instruktioner om ändringar i bolagsordning och ägardi
rektiv. 

Det förekommer ingen formell uppföljning av kommunalförbunden utöver den 
lagstadgade rapporteringen av delårsrapport och årsredovisning. Enstaka protokoll 
från kommunalförbunden finns anmälda till kommunstyrelsen. 

Samtliga intervjuade anser att ägardialoger är viktiga men att uppsikten behöver 
formaliseras så att hela kommunstyrelsen aktivt medverkar i uppsiktsplikten. 

5.2·3· ÄgGrdirektiv 
Under 2013 har ägardirektiv lämnats till salabostäder AB på deras årsstämma. Till 
övriga bolag har inga ägardirektiv upprättats. 

För Sala-Heby Energi AB finns ett konsortialavtal mellan Sala och H e by kommuner, 
vilket innehåller punkter som har att göra med bolagets verksamhet och hur det ska 
styras. Ett annat viktigt styrdokument, "En ekonomisk analys och plan för framtida 
resultatutveckling avseende SHE-koncernen, beslutades under 2012 av kommun
styrelsen i Sala kommun. Bolaget arbetar även efter de långsiktiga mål som anges i 
Sala kommuns klimatstrategi från 2006. Dessa dokument har en koppling till 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

För övriga bolag har inga ägardirektiv tagits fram. 
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Under intervjuerna har framkommit att gällande bolagsordningar ska ses över och 
att ägardirektiv ska upprättas för samtliga kommunala bolag. 

;:;.:::. Somordning 
I kommunstyrelsens reglemente framgår inte att samordning skall ske i den totala 
kommunala organisationen inklusive verksamheten i de kommunala företagen. I ett 
ekonomiskt perspektiv är samordningen i olika avseenden mellan företagen och 
kommunen förmodligen det mest betydelsefulla. 

Det finns ingen uttalad ambition från kommunstyrelsens sida att åstadkomma sam
ordning i olika former. 

Inom bolagskoncernen sker till viss del samordning vid upphandling, IT, upplåning 
och fastighetsskötseL 

Kommunen lämnar borgen fullt ut till Salabostäder AB och delvis till Sala-H e by 
Energi AB för att skapa fördelaktigare räntevillkor för dessa bolag. 

Flera av de intervjuade har angett att samordningen kan utökas/förbättras inom 
likviditetsplanering. 

I riktlinjer för ägarstyrning alt ägardirektiv kan framgå i vilken omfattning samord
ning ska ske. 

Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen utifrån kommunallagen, sitt reglemente och upp
siktsplikt har förutsättningar för att utöva sin ledning, styrning och uppföljning av 
sina bolag. 

Vi bedömer att kommunstyrelsens uppföljning av kommunens holag kan utvecldas 
utifrån nedanstående bedömningar: 

Vi bedömer att kommunen i ett särskilt dokument om ägarstyrning ska lämna rikt
linjer för hur ägarrollen ska utövas och hur relationen mellan kommunen som ägare 
och bolagen ska formaliseras. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen tydligare ska förankra kommunens övergripande 
vision och mål i tillämplig omfattning i de kommunala bolagen. 

Vi bedömer att ägardialogen numera fungerar genom olika träffar mellan kommu
nen och bolagens representanter. 

Vi bedömer att kommunstyrelsens löpande uppföljning av bolagen inte är tillräddig 
då inga protokoll eller andra handlingar delges kommunstyrelsen. 

Vi bedömer att styrelsen ska ge röstombuden instruktioner inför bolagens års
stämmor. 
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Vi bedömer att ägardirektiv snarast ska upprättas för samtliga hel- och delägda bo
lag som ingår i "kommunkoncernen". 

Vi bedömer att samordningen inom koncern kan utvecklas för att uppnå optimal 
koncernn)ita. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utgår från KL 6 kap 1 §.Där framgår också att 
styrelsen skall ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag 
som avses i 3 kap. 17 och 18 §§och sådana kommunalförbund som kommunen är 
medlem i. 

I kommunstyrelsens reglemente framgår att det i styrfunktion skall ingå att 

- hajortlöpande uppsikt över verksamheten i dejaretag som kommunen 
helt eller delvis äger eller har väsentliga intressen i och det kommunalför
bund som kommunen är medlem i,främst vad gäller efterlevnaden av de 
målför verksamheten och ekonomin somfastställts av kommunfullmäk
tige, men också i övrigt beträffandeförhållanden som har betydelsefor 
kommunen. 

I uppsiktsplikten ligger att kommunstyrelsen skalllägga upp ett system för hur in
formationen skall överföras, när den skall överföras och vilken information som 
skalllämnas från de hel- resp delägda företagen. 

Av kommunstyrelsens protokoll går inte att utläsa att KS akti\i efterfrågar och följer 
upp bolagens verksamhet. 

I kommunstyrelsens protokoll är informationen sparsam om protokoll, årsredovis
ningar, delårsrapporter, löpande uppföljning m m inkommit och delgivits kommun
styrelsen från de hel- och delägda bolagen. Av kommunst)Telsens protokoll fram
går inte om någon dialog och information har skett mellan styrelsen och bolagen. 

Uppföljning och rapportering har inte skett utifrån ägardirektiv då inga gällande 
ägardirektiv förelåg för 2012. 

Den information som inhämtas av ledamöterna i kommunstyrelsen i sina kontakter 
med bolagen och från deras funktion som st) Telsel edamöter återrapporteras inte till 
kommunstyrelsen, åtminstone finns inte något sådant dokumenterat. 

I kommunens årsredovisning och delårsrapport sker en viss återrapportering från 
de kommunala bolagen. I bolagens informationsskyldighet ligger att underlag skall 
lämnas till ekonomiavdelning inför upprättande av kommunens sammanställda 
redovisning i delårsrapport och årsredovisning. Bolagens årsredovisningar lämnas 
till ekonomiavdelningen inför upprättandet av kommunens årsredovisning. Inga 
anvisningar inför upprättande av kommunens årsredovisning lämnas till de kom-
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

munalabolagen om vilken information som ska lämnas med undantag av den eko
nomiska rapporteringen inför den sammanställda redovisningen. Information re
dovisas om bolagens verksamhet. Dock inte hur bolagen har följt och uppnått 
kommunens vision och mål som framgår av den strategiska planen. Ej heller går att 
utläsa om bolagen följer ändamålet med verksamheten och om verksamheten håller 
sig inom den kommunala kompetensen. 

Budget och flerårsplaner från bolagen finns tillgängliga för budgetberedningen inför 
upprättandet av kommunens budget med flerårs plan. 

I uppsiktsplikten ligger även att tillse att de fullmäktigebeslut som berör bolagen 
och de ägardirektiv som lämnas verkställs genom bolagsstämmobeslut. I protokoll 
från årsstämman våren 2013 framgår att salabostäder har givits ägardirektiv beslu
tade av fullmäktige. 

För att stärka uppsiktsplikten har de nya bestämmelserna i KL 6 kap 1a och 1b ställt 
krav på att kommunstyrelsen i årliga beslut dels ska bedöma verksamheten i förhål
lande till det ändamål fullmäktige har fastställt och dels verksamheten i förhållande 
till de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen i sin årliga prövning fin
ner att bolagens verksamhet inte uppfyller kraven i 3 kap 17 och 18 §§i KL ska KS 
vidtaga nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kraven uppfylls. 

För att kunna utöva uppsiktsplikten på ett tillfredsställande sätt bör det även 
framgå av ägardirektiv att bolagens styrelse årligen i förvaltningsberättelsen ska 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av vad som 
framgår av bolagsordningen och lämnade ägardirektiv. 

Någon rapportering direkt knuten till kommunstyrelsens uppsiktsplikt sker inte till 
fullmäktige. En sådan rapportering skulle kunna formaliseras till en särskild punkt 
på fullmäktiges dagordning; "Kommunstyrelsens uppsiktsplikt". 

Bedömning 

Vår bedömning är att det brister i styrelsens uppsikt över de hel- och delägda bola
gen i kommunkoncernen, samt kommunalförbunden då uppsikten inte sker aktivt 
på ett strukturerat sätt eller i tillräddig omfattning. 

Vår bedömning är att styrelsen skalllägga upp ett system för hur informationen 
skall överföras till de kommunala företagen, när den skall överföras och vilken in
formation som skalllämnas från de kommunala bolagen. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen regelbundet bör informera fullmäktige hur 
kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt. 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Bilaga 1 

Bolagsordningar 

Fullmäktige har beslutat om bolagsordningar för bolagen. Av bolagsordningarna 
framgår bl a följande: 

Bolag 

salabostäder AB 

Sala Industri. 
fastigheter AB 

sala Heby 
Energi AB 

Sala-Heby 
Energi Elnät AB 

Heby-Sala 
Bioenergi-
utvecklings 
AB 
Sala Silvergruva 
AB 
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Bolags- Ända-
ordning målet 
beslut i KF framgår i 

bolags-
ordningen 

Ja, 2011 Ja 

Ja, Ja 

Ja,2004 Ja 

Revidering 
under 2014 

Ja, 2003 Ja 

Ja, 201 O Ja 

Ja, Nej 

Kommunala KF KF får KF utser 
befogen- utser ta ställ- lekmanna-
heter anges s ty- n1ng rev1sor 
i bolags- re l se-
ordningen leda-

möter 
Ja Ja Ja Ja 

Ja Ja Ja Ja 

Iakttagande Ja Ja Ja 
av tillämp-
liga delar av 
de kommu-
nal- rätts-
liga princi-
p e rna 
Som ovan Ja Ja Ja 

Som ovan Ja Ja Ja 

Nej Ja Lämna Ja 
rådrum 
så att 
KF 
hinner 
be-
handla 
frågan 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Bilaga 2 

En genomgång av kommunstyrelsens protokoll för 2013 visar att information från 
bolagen är mycket sparsam. Se bilaga 2. 

Handlingar 

Arsredovisning inkl 
rev.ber. 

Stämmodirektiv 

Protokoll årsstämma 

Mål o verksam-
hetsplan 

Budget 

Delårsrapporter 

Styrelseprotokoll 

Kvartalsrapport o 
andra frågor 
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Sala- Sala 
bostäder Industri-
AB fastigheter 

AB 

Nej Nej 

Nej Nej 

Nej Nej 

Nej Nej 

Nej Nej 

Nej Nej 

Nej Nej 

Nej Nej 

Sala Sala Sala Sala 
H e by H e by H e by Silver-
Energi Energi Bu AB gruva 
AB Elnät AB 

AB 
Nej Nej Nej Nej 

Nej Nej Nej Nej 

Nej Nej Nej Nej 

Nej Nej Nej Nej 

Nej Nej Nej Nej 

Nej Nej Nej Nej 

Nej Nej Nej Nej 

Nej Nej Nej Nej 
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§ 39 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 

SALA KOMMUr!J 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanträdesdatum Ink. 2014 -04- 2 8 
2014-04-22 

""'''"'2.GHt 1 h·:r:; '""""'" ' 
D p b· l_ 

Dnr ADM 2014.593 

Taxa för prövning av tillsyn inom miljöbalkens område 
INLEDNING 
En förändring av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har 
medfört att tillsynsmyndigheten nu behöver se över och ändra den klassificering 
som tillsynsobjekten inom kommunen har. Omklassningen kommer att pågå under 
första halvåret 2014 och får till konsekvens att den taxa som idag används inte 
kommer att kunna tillämpas. Taxan som är uppbyggd på klassificeringen av 
verksamheterna behöver därför revideras. 

Utgångspunkten för den nu föreslagna revideringen är att de nuvarande taxorna 
skall bibehållas i den utsträckning det är möjligt. Endast mindre justeringar har 
gjorts. Förslaget innebär att de totala avgiftsintäkter som taxan ger inte kommer att 
förändras med det nya förslaget. Förändringen är en ren anpassning till den 
förändrade lagstiftningen. T im taxan ligger kvar på 860 kr /timme. 

Det upprättade förslaget bygger på Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
underlag för taxa enligt miljöbalken. 

Beredning 
Enhetschefför miljö Magnus Gunarsson föredrar ärendet. 

Bilaga SBU 2014/39 j l, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, 
2014-04-04 
Bilaga SBU 2014/39/2, Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning 
av anmälan samt övrig tillsyn, 2014-04-04 
Bilaga SBU 2014/39/3, Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamheter 
Bilaga SBU 2014/39/4, Beräkning av timkostnaden för taxor till2014, 2014-04-08 

Yrkande 
Ordförande Bo Kihlström (S) yrkar 
att samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) 
att limtaxan (timavgiften) ska vara 860 kronor per timme kontrolltid. 

BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunfullmäktige att besluta, 

att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) 
att limtaxan (timavgiften) ska vara 860 kronor per timme kontrolltid. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

SALAKOMMUN 
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Ink. 2014 -04- 2 8 
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Taxa för 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, bl.a. vad gäller naturvård- och 
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och 
biotekniska organismer, samt avfall och producentans var. 
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 tillsynsa:vgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges 
i taxan. 

7 § l 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 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

8 § Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och tirnavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månademas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den l oktober året 
före 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 
limtaxan 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. 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

l O § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare 
tillfalle, 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 miljö balken. 

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

Avgifter med anledning av anmälan 
15 §Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 
avgift genom att den handläggningstid som anges i laxebilaga l 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 
anmälan 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. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet 
med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta 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 f6r 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 § A v gifter 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 limtaxan 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 punkt som medför den högsta avgiften med tillägg 
av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 21 § Fast 
årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och 
med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats 
eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har 
påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för 
handläggning av anmälan, tas 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 lO kap. 
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt JO 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, tar 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 får verkställas 
enligt utsökningsbalken. 

26 §Av l kap. 2 §och 9 kap. 5 §förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd far 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. 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
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12 39 10-2 

Exp. SALAKOMMUN 
Org.nr 
19-212000-2098 733 25 SALA Stora Torget E-post: byggmiljo@sala.se 
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MILfÖENHETEN 2014-04-04 Dpb: ADH 
Dnr: }.01'1. 5"f:S 

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 ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

SALAKOMMUN 
Org.nr 

Postadress 
Box 304 

Besöksadress Telefon Telefax Postgiro 
stadshuset 0224-747000 vx 0224-747308 12 3910-2 
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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: 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 2h 
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller ?h 
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 ?h 
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 

l grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende: 
1. Berg- eller ytjordvärmepump 2h 

2. Övriga anläggningar 2h 

Anmälan 

Handläggning av anmälan avseende: 
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § Sh 
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: 

1. Berg- eller ytjordvärmepump 1,5 h 

2. Övriga anläggningar 1,5 h 

Tillsyn 

Besöksadress Telefon Telefax SALAKOMMUN 
Org.nr 

Postadress 
Box 304 stadshuset 0224-747000 vx 0224-747308 

Postgiro 
12 39 10-2 
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Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i Årlig 
taxebBaga 2. tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 
2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt tirnavgift 

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

Prövning 

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

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 

• (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 (1998:899} 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 l h 

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

f (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Handläggning av anmälan enligt 38 §förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera 

SALAKOMMUN 
Org.nr 

Postadress 
Box 304 

Besöksadress Telefon Telefax Postgiro 
stadshuset 0224-747000 vx 0224-747308 12 3910-2 
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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 förskaleklass 

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 lO kap. 12 eller 13 §§ 
miljöbalken är lämpliga och tillräckliga. 

Anmälan 

Handläggning enligt lO 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 l O kap. 
miljöbalken 

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN 

Tillsyn 

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet tirnavgift 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 

Anmälan 

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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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 
l (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 

l (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. l § Naturvårdsverkets 1h 
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 1h 
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 1m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen 1h 
cistern i mark. 
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna 1h 
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 1 
m3 men högst 10m3. 
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom 1h 
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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Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och 0,5 h 
bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 §tredje och fjärde 
stvckena 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 
(2011:9271 

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 

SALAKOMMUN 
Or g. nr 

Postadress 
Box 304 

Besöksadress Telefon Telefax Postgiro 
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Taxebilaga 2 
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälso
skyddsverksamheter 

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

I denna laxebilaga anges både verksamhetskod och i förekommande fall klassningskod 
(med kursiv stil) for sådana verksamheter som omfattas av bestämmelserna i miljöpröv
ningsförordningen (20 13 :251 ). För övriga verksamheter anges koderna på samma sätt 
som i tidigare taxebilaga. 

För de verksamheter där årligt tillsynsbesök kan krävas enligt l kap l O a § miljötillsyns
forordningen (20 Il: 13) anges aktuell !ED-kod. 

Följande förkortningar används i tabellen: 

MPF~ Miljöprövningsförordning (20 13:251) 
VKJKK~ Verksamhetskod/Klassningskod 
lED~ !ED-kod (anges när sådan fmns) 
TF~ Tidsfaktor i timmar 
PN~ Prövningsnivå 

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



2 § l. Il 12 

2 

l. mer än 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 av 
nötkteatur, 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. 



Lagmm l VK/ lmn l TF IPN l Beskriming 
i JVIPF KK 
2 kap 3 § 1.20 - c Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än JOO 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 fOI upp till sex månaders 
ålder, 
7. tio minkbanor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 
sexton veckor eller äldre, 
lO. 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 
fårsk träck eller urin. 

Vid beräkningen av antalet djur enligt första 
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 
väUas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmäiningsplikten 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 jordbruksproduktion 

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

Odlin~ 

3 



3 kap l § 5.10 6 B 

3 kap 2 § 5.20 4 c 

och andra 
T B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är 

större än !50 hektar, om verksamheten inte 
I. omfattas av en bearbe1ningskoncession 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 § 10. Il av 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 
är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20 B annat än av 
berg, naturgrus eller andra jordarter, om verk-
samheten inte 
L omfattas av en bearbe1ningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen ( 1966:314) 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. 
/0.20-6 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. 
/0.20-8 14 - Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd 

naturgrus eller andra jordarter. 
/0.20-9 - Mer än 50 000 ton natur-

4 



Lagrum lVK/ 
iMPF KK j mo !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 - 10 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 tillståndsoliktig 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 
trettio 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 § 11.10 - 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 §. 
4kap lO§ 11.30 - lO c Industriell tillverkning av briketter av kol eller 

brunkol. 

Malm och mineral 
4 kap Il § 13.10 - 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 §. 

4kap 12 § 13.20 2, l 70 A Anläggning för rostning eller sintring av metall-
haltig malm, om verksamheten inte är tillstånds-
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 9. 

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

4kapl6§ 13.60 3,2 T B Anläggning för utvinning och produktion av 
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Lagrum IVKJ 
i !VIPF KK liED l TF IPN l BesJu·ivning 

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, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion 
baserad på 
l. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalen-
derår, eller 
2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur perkalen-
derår, om verksamheten medför 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, eller 
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt l, 4 eller 9 §. 

15.60-1 78 • Mer än 5 000 ton fisk eller skaldjur per kale n-
derår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk 
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 

15.60-2 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 

15.60-3 78 
enligt 28 kap. l §. 
-Mer än 10 000 ton fisk eller skaldjur perkalen-
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 fOr tillverkning av fisk-
mjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion 
baserad på mer än lO 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 fOr en produktion av mer än 50 ton men 
högst !8 500 ton rökta produkter per kalenderår. 

15.80-1 !O ·Mer än 500 ton men högst !8 500 ton rökta 

15.80-2 6 
produkter per kalenderår. 
-Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produk-
ter per kalenderår. 
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av 
beredning och behandling av vegetabiliska 
råvaror får 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 

5kapll§ 15.100 12 c Bageri som mer än 15 ton äst eller 
50 ton annan jäst per kalenderår) om verksam-
beten inte är · lO 

5kap 12 § 15.110 B av 
frukt, rotfrukter eller grönsaker for en 
produktion baserad på 
l. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medfor utsläpp av vatten som leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är till-
ståndspliktigt enligt 28 kap. l §, eller 
2. mer än lO 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medfor 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§. 

15.110-1 60 -Mer än 75 000 ton råvara per kalenderår, om 
verksamheten medfor utsläpp av vatten som leds 
till ett externt avloppsreningsverk som är till-
ståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 

15.110-2 55 -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 §. 

/5.110-3 60 - 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 §. 

15.110-4 55 - 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. 

5kap 13 § 15. Anläggning för beredning eller konservering av 
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en 

baserad mer än 2 000 ton råvara 
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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 lO 
eller 12 §. 

5 kap 14 § 15.!30 - lO c Anläggning för endast tvättning eller rensning av 
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en pro-
duktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per 
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av 
vatten som inte leds till ett externt avloppsre-
ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 
l §. 

5kapl5§ 15.140 - c Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter 
för en produktion av mer än l 000 ton per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt l 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§ 15.150 - B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkel-

sederivat eller socker för en produktion av 
l. 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. l §, eller 
2. mer än l O 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. l §. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt lO §. 

15.150-1 60 - Mer än 75 000 ton per kalenderår, om verk-
sambeten 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. lO§. 

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 §. 
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Lagrum IVKJ 
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5kapl7§ 15.160 - 20 c Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkel-
sederivat eller socker, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig 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 lO 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. 

Mjölk, ol.ior 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, lO 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-
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duktion av mer än 15 000 ton per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
!O eller 19 §. 

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 15 000 ton per kalenderår men högst 

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

duktion av mer än l O ton per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
!0, 19 eller 23 §. 

Drycker 
5 kap 25 § 15.230 - 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 framställning av råsprit eller av 
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller des-
tillation, motsvarande mer än lO ton ren etanol 
per kalenderår, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig 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 l 00 ton men högst 500 ton ren etanol 
per kalenderår. 

15.240-3 lO - Mer än l O ton men högst l 00 ton ren etanol per 
kalenderår. 
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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 perkalen-
derår. 
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. 
/5.250-6 25 - Mer än l 000 men högst 5 000 m' läskedryck 

per kalenderår. 
/5.250-7 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 livsmedelstillverknin2 
5 kap 29 § 15.270 - 75 B Anläggning för tillverkning av 

l. mer än JOO tonjäst per kalenderår, eller 
2. startkulturer av mikroorganismer för livsme-
delsindustri eller jordbruk, om anläggningen har 
en sammanlagd reaktorvolym om minst tio k u-
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 per kalen-
derår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt lO§. 

15.280-1 40 - Mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per 
kalenderår. 
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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-
de rår 

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 l-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 kale n-
derår. 

15.290-2 55 -Mer än 15 000 ton andra livsmedel per kaJen-
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 amnälningspliktig enligt 
någon av l-31 §§,och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett ex-
ternt 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 1-31 §§,och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett 
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 28 kap. l §. 

15.300-1 40 - Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kaJen-
derår, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som leds till ett externt avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §. 

15.300-2 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 §. 

15.300-3 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 fdrpack-
ning av animaliska eller vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig verksamhet enligt någon av 1-32 §§. 
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15.320 6,5 B av som 
kan användas som djurfoder genom bearbetning 
av animaliska biprodukter som är kategori 3-
material enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr l 069/2009 av den 21 oktober 
2009 om hälsobestämmelser för animaliska bi-
produkter och där av framställda produkter som 
inte är avsedda att användas som livsmedel och 
om upphävande av förordning (EG) nr 
1774/20022, om produktionen baseras på mer än 
2 500 ton råvara per kalenderår. 

15.320-1 80 - Mer än l O 000 ton råvara per kalenderår. 
15.320-2 35 - Mer än 2 500 ton men högst l O 000 ton råvara 

kalenderår. 
35 B Anläggning för framställning av foder 

redning och behandling av animaliska råvaror 
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 
18 500 ton produkter per kalenderår, om verk-
sambeten innebär annat än endast paketering. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 

34 eller 39 
5 kap 36 § 15.340 c be-

behandling av animaliska råvaror 
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 
500 ton produkter per kalenderår, om verksam-
beten innebär annat än endast paketering. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 34, 35 
eller 39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §. 

15.340-1 35 -Mer än 5 000 ton men högst 18 500 ton produk-
ter per kalenderår. 

15.340-2 12 - Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter 
kalenderår. 

kap 37 § 6.4bii 25 B Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av vegetabiliska råvaror 
för en produktion a v 
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 39 § eller endast innebär 

5kap38 § 15.360 lO c Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av vegetabiliska råvaror 
for en produktion av mer än 5 000 ton produkter 
per kalenderår, om verksamheten innebär annat 
än endast paketering. 
Anmälningsplikten gäller inte 

från 
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oljor eller fetter, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37 
eller 39 §. 

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 för förbehandling eller fargning av 

mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per 
kal enderår. 

nio-I 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 för förbehandling eller fargning av 
mer än 200 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för 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-
för 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 kale n-
de rår. 

17.20-2 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 l 000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 
200 ton men högst l 000 ton textilmaterial per 
kalenderår. 

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

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 Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion a v 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 
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~~~~~ill.~~ > ~~~~ 110~ 
• • o • l 20.40 

20.40-1 20 

20.40-2 15 

20.40-3 8 

20.40-4 20 

20.40-5 15 

20.40-6 8 

20.40-7 lO 

8 kap 20.50 6.lc 70 

7 § 20.60 25 

8 § 20.70 

l ~~fil ~~i~.1·iA.~ing • 
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kubikmeter per kalenderår. 

• !.! ! • l. 
. . . ..... ! . . . . . bränsle, eller av bränsleprodukter 

som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form 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 tillf<illig flisning. 

-l form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än l 00 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 
-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. 
-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. 
-I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än !50 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 
-I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter 
men högst !50 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 
-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. 

B 

c 

B för 
L mer än 20 000 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. 

om verksamheten 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 10 000 ku-
biluneter 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. 

8kapl0§ 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 fur framställning av pappersmassa 

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

21.10-1 110 -Mer än 300 000 ton massa (sulfatJsulfit) med 
90 blekning per kalenderår. 

21.10-2 -Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 

18 
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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 (mekaniskfl<emi-

60 mekanisk) per kalenderår. 
2l.J 0-5 - Högst 200 000 ton massa (mekaniskfl<emi-

mekanisk) per kalenderår. 
9 kap 2§ 21.30 6.!b 55 A Anläggning för framställning av mer än 7 000 

ton papper, napp eller kartong per kalenderår. 
9kap3 § 21.40 - 25 B Anläggning för 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-
seWirg, om verksambeten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

10kap2 § 22.20 - lO c Anläggning med tillverkning av meta!lklicheer. 
l O kap 3 § 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. 

!Okap4§ 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 perkalen-
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 per kalenderår. 
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRN-
BRÄNSLE 

!!kap!§ 23.05 - 110 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer 
till gas- eller vätskeform. 

llkap2§ 23.10 1.3' A Anläggning för 
1.4a, l. tillverkning av koks, 
6.8 2. överföring av kol till gas- eller vätskeform, 

eller 
3. tillverkning av hårt kol inklusive grafit som 
inte är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 §. 

19 



Lagrum l VKJ 
i MPF KK 'lEO 'TF IPN l Beskrivning 

23.10-1 75 - Tillverkning av koks 
23.10-2 110 -Överföring av kol till gas- eller vätskefonn 

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 §. 

11 kap 4 § 23.30 1,2 60 A Anläggning för raffinering av mineraloVa 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 Jagring av o bestrålat 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 förfarg och 
lack eller bränsle ur vegetabiliska eller anima-
Jiska ou or. 

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. 

2410-3 100 - Kloralkali med amalgammetoden. 
100 

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

24.10-5 -Mer än 100 000 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 

12kap3 § 24.40 4. la, B Anläggning för att genom kemiska eller bio lo-
4. l b, giska reaktioner i industriell skala tillverka 
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4.1d, l. ytaktiva ämnen (tensider), 
4.lf, 2. bindemedel förfarg och lack, eller 
4.lh, 3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor. 
4.li, 
4.lk 

24.40-1 110 -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 förfarg och lack i form av bas-
90 plastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpoly-

merer. 
24.40-4 - Bindemedel för farg och lack - övriga ämnen. 
24.40-5 -Bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor. 

12kap4 § 24.50 - 50 B Anläggning för tillverkning i industriell skala 
l. genom biosyntetiska reaktioner av 
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ända-
mål, 
b) organiska syror, eller 
c) biopolymerer, eller 
2. av biotekniska organismer för bekämpnings-
ändamål. 

12kap5 § 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 
21 kap. 3 §. 

24.60-1 130 -Fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande göd-
110 selmede l. 

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. 

12 kap 6 § 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. 

12kap7§ 24.90 - 20 c Anläggning för att genom kemiska eller bio lo-
giska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska 
eller oorganiska ämnen, i flirsöks-, pilot- eller 
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12 kap 8 § 24. 16 c får mine-
ralfibrer, om verksambeten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestäm-
melse i denna 

12 kap 9 § 24.11 B får att genom 
processer i industriell skala tillverka 
l. gas- eller vätskeformiga 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 kal en-
derår, om det i verksambeten inte används eller 
tillverkas någon kemisk produkt som, enligt 
fåresktifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen 
har meddelat, är klassificerad eller uppfYller 
ktiterierna får atr klassificeras med de riskfraser 
som ingår i faraklasserna "mycket giftig", "gif-
tig", "frätande'', "cancerframkallande", ''muta-
gen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", 
2. tillverkning av fargeller lack, om tillverkning-
en uppgår till högst l 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller ktopps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, 
om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per 
kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 
genom destillation, eller 
5. verksambet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2 §. 

24 JI0-1 55 - Mer än 20 000 ton per kalenderår. 

24. JI0-2 45 - Mer än 2 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

24./10-3 35 - Mer än l 000 ton men högst 2 000 ton farg och 
lack per kalenderår. 

24. JI0-4 35 - Mer än l 00 ton men högst 2 000 ton per kal en-
derår (utom farg och lack). 

24. JI0-5 25 - Högst 100 ton per kalenderår, om det i verk-
sambeten används eller tillverkas någon kemisk 
produkt som, enligt fåresktifter om 
klassificering och märkning av kemiska produk-
ter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är 
klassificerad eller uppfYller kriterierna får att 
klassificeras med de riskfraser som ingår i faro-
klasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", 
''cancerframkallande'', "mutagen'', ''reprodukt-

eller 
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12kap 10§ 24.120 - c Anläggning för att genom endast fYsikaliska 

processer i industriell skala tillverka 
l. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material, 
2. mer än i O ton fl!rg eller lack per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
9 §, 
3. mer än I O ton rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-
lenderår, om verksamheten inte är tiliståndsplik-
tig enligt 9 §, 
4. mer än S 000 ton gasformiga kemiska produk-
ter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation, eller 
S. andra kemiska produkter, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 9 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt I 9 kap. 2 §. 

24120-1 25 - Mer än l O ton farg eller 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 I 000 ton men högst 2 000 ton rengö-
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

24.120-4 lO -Mer än I O ton men högst I 000 ton rengö-
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

12kapll§ 24.130 - 20 c Anläggning för att genom endast fYsikaliska 
processer, i försöks-, pilot- eller iaboratorieskaia 
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
tillverka 
l. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än I O ton far g eller lack per kalenderår, 
S. mer än I 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 (farmaceutisk till-
verkning). 
Anmälningsplikten gäller inte 
l. apotek och sjukhus, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt I 9 
kap. 2 §. 

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

24.140-2 20 - Mer än I O ton men högst i 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. 
12kapl3§ 24.150 - 20 c Anläggning for behandling av mellanprodukter, 

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

12kap 14§ 24.160 3.lc 30 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 
ton magnesiumoxid per kalenderår. 

GUMMI OCH PLASTV AROR 
l3kapl§ 25.10 - B Anläggning for att genom vulkning tillverka 

gummi varor, om produktionen baseras på mer än 
2 000 ton ovulkad 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. 

13 kap2 § 25.11 - c Anläggning for 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 o vulkad 
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 for 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 per kal en-
derår. 

13 kap4 § 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. 
l3kap6§ 25.50 - c Anläggning där produktionen baseras på mer än 

l ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
l. tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk bear-
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 l 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 !O -Mer än 5 ton men högst 10 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-MET ALLISKA MINERALISKA 
PRODUKTER 

Glas, !!lasvaror och keramiska produkter 
14kapl§ 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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14 kap2 § 26.20 - B Anläggning för 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 arsenikföreningar 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 förbrukas perkalen-
derår. 

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

26.20-3 35 - Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar J 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 
arsenikföreningar J förbrukas per kalenderår. 

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

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

14kap5 § 26.50 3,5 35 B Anläggning för att genom bränning 
l. 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. 

14kap6 § 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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26.140 

26.150 

26.150-1 

26.150-2 

14kap17§ 26.160 

15 

27.10-1 

27.10-2 

27.10-3 

27.10-4 

15 kap 2 § 27.20 

av mer 
krita kalkprodukter per kalenderår, om inte 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 
lO 

12 av mer än ton 
l. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

25 tillverkning av mer än 500 ton 

55 

20 

15 

lO 

kalenderår. 

B 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 

c 

l. som ställs upp inom 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. 

- Inom område med detaljplan eller områdesbe
stämmelser. 
-Utanför område med detaljplan eller områdes
bestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under 

om 
29 

STÅLOCHMETALL 
A Anläggning för produktion av järn eller stål 

(primär eller sekundär produktion), inklusive 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produkt
ionen överstiger 15 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

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

1000 

60 

50 

27 

- Om produktionen överstiger l 00 000 ton men 
inte l 000 000 ton per kalenderår. 
- om produktionen överstiger 15 000 ton men 
inte l 00 000 ton per kalenderår. 
-Anläggning med induktionsugnar ESR-
anläggning, om produktionen överstiger 15 000 

kalenderår. 
A för 

l. produktion av järn eller stål (primär eller se-
kundär eller 
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2. behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksambeten 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. 

2730-1 120 -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. 

2730-4 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 

2730-5 50 
per kalenderår. 
-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 varmförzinkning 
med en förbrukning av zink av högst l 00 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 lO 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 process- 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. 

15 kap5 § 27.32 . B Anläggning för behandling av järnbaserade me-
taller genom kallvalsning av högst 100 000 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 lO 000 tonjärn eller stål per kalenderår 
där fonn- eller gjutsand används. 

2740-2 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 l O 000 tonjärn eller stål per kalenderår 
där inte fonn- 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 för gjutning flir 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. 

27.50-3 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. 

15kap8 § 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 §. 

15kap9§ 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 kal en-
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 per kaJen-
de rår. 

27.70-5 100 -Av sekundärt råmaterial (skrot m. m.) producera 
mer än 80 000 ton icke-järnmetall 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. 

!5kapl0§ 27.80 2.5a 25 B Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt 
råmaterial producera icke-järnmetall, om pro-
duktioneo 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 för 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 l O §. 

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-
jännmetall 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-jämmetall, om pro-
duktiorren sker genom metallurgiska eller elekt-
ro lytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. gjuterier, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 
10 eller Il§. 

15kapl3§ 27.100 2.5b A Anläggning for smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning 
av legeringsmetall, for en produktion av mer än 
l 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. 

27. JOO-l 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 lO 000 ton bly 
eller kadmium oer kalenderår. 

15kapl4§ 27.101 2.5b B Anläggning for smältning av icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter, inklusive framställning av 
legeringsmetall, for 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. 
l5kapl5§ 27.110 - B Anläggning for smältning av icke-järnmetall 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-
järnmetall eller återvinningsprodukter. 

27. J 10-2 25 - Högst l 000 ton icke-järnmetall eller återvin-
ningsprodukter. 
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l5kap !6§ 27.120 - B Anläggning för yrkesmässig smältning eller 

raffmering av icke-järmneta!l 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. 

27.120-3 45 - Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

27.120-4 25 -Högst 3 000 ton per kalenderår. 

l5kapl7§ 27.130 - B Anläggning för gjutning av andra metaller än 
järn) stål, zink, aluminium och magnesium, för 
en produktion av mer än 50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

27130-1 90 - Mer än 20 000 ton per kalenderår. 

27.130-2 50 - Mer än l O 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

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

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

27.130-5 20 - Mer än 200 ton men högst l 000 ton per kal en-
derår. 

27./30-6 15 -Mer än 50 ton men högst 200 ton perkalen-
derår. 

l5kapi8§ 27.140 - 8 c Anläggning för gjutning av andra metaller än 
järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
för en produktion av mer än l ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt !3, 14 eller 17 §. 
METALL- OCH PLASTYTBEHAND-
LING, AVFETTNING OCH FÄRGBORT-
TAGNING 

I6kap 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 l 000 
kubikmeter men högst l O 000 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 

28.10-3 20 -Verksamheten ger upphov till mer än 100 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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16kap2 § 28.20 - B Anläggning för 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 lO k u-
bilaneter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte 
l. betning med betpasta, 
2. järn fosfatering, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
l §. 

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

28.20-2 25 - Verksamheten ger upphov till mer än l 000 
kubikmeter men högst l O 000 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår. 

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

28.20-4 15 - Verksamheten ger upphov till mer än l O ku-
bikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvat-
ten per kalenderår. 

16kap3 § 28.30 - B Anläggning för 
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 verksamheten ger upphov till mer 
än l O kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med 
metall som sker med vakuummetod. 

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

28.30-2 25 - Mer än l 000 kubikmeter men högst l O 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.30-3 20 - Mer än l 00 kubikmeter men högst l 000 ku-
bilaneter avloppsvatten per kalenderår. 

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

16kap4 § 28.40 - 8 c Anläggning för annan beläggning med metall än 
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten 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 verksamheten är tillståndspliktig enligt 
3 §. 

16kap5§ 28.50 - B Anläggning för tenn i sk ytbehandling i fonn av 
vanndoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kaJen-
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de rår. 
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. 

2850-2 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 !O - Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 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 lO 000 ton per kalenderår med uppsamling 
och filter. 

28.50-7 !O - 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. 

!6kap6§ 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 §. 

!6kap7 § 28.70 - c Anläggning för 
l. järn fosfatering, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt l §, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
mer än l O kubikmeter avloppsvatten per kal en-
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 kvadrattneter 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. 

16kap8 § 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 fårg från 
mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 
kap. l, 2 eller 4 §. 

16kap 10§ 28.90 - 15 c Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller fårg, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 § 
eller 19 kap. l, 2 eller 4 §. 

ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17kap l§ 31.10 - 120 A Anläggning för tillverkning av batterier eller 

ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver 
ingår. 

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

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

17kap4§ 31.40 6,8 140 A Anläggning för tillverkning av grafitelektroder 
l 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 ttåd eller 
elektrisk kabel. 

METALLBEARBETNING 
Motorer, turbiner och reaktorer 

18kapl§ 34.10 - 15 c Anläggning for tillverkning av fler än l 00 for-
donsmotorer per kalenderår. 

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

Motorfordon 
18kap3§ 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 §. 

Järnvägsutrustnine: och flnplan 
18kap5§ 34.50 - 25 c Anläggning för 

l. tillverkning av jämvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

Maskinell metallbearbetning 

18kap6§ 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. 

18kap7§ 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 fOr vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade antingen till metallbear-
betningsmaskin eller till öppnade behåHare som 
används för påfyllning av metallbearbetningsrna-
skin. 

34.70-1 60 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoUor 
och hydrauloUor 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. 

18kap8§ 34.80 - c Anläggning där det förekommer maskinell me-
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tallbearbetning och där total tankvolym för skär-
vätskor, processoUor och hydrauloljor i metall-
bearbetningsmaskinerna är större än l kubikme-
ter, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av beskrivning-
amai l-10§§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 

34.80-1 25 -Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydraula U or i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än JO kubikmeter men högst 20 kubik-
meter. 

34.80-2 12 -Total tankvolym för skärvätskor, processaUer 
och hydrauloUor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 5 kubikmeter men högst l O kubikrne-
ter. 

34.80-3 8 -Total tankvolym för skärvätskor, processoUor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än l kubikmeter men högst 5 kubikrne-
ter. 

Gas- och oljeplattformar 
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 l l kap. miljöbalken. 
skeppsvarv 

18kap!O§ 35.20 - 8 c Skeppsvarv. 

FÖRBRUKNING A V ORGANISKA LÖS-
NINGSMEDEL 

19kapl§ 39.10 6,7 75 B Anläggning för ytbehandling av material, före-
mål eller produkter med en förbrukning av arga-
niska lösningsmedel, om förbmkningen uppgår 
till mer än 150 kilogram per timme eller 200 ton 
per kalenderår. Med förbrukning avses lös-
ningsmedelstillförseln minskad med den mängd 
som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns 
för 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) miloffset med heatsetfarg, 
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 
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1) 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, 
2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverk
ning av farmaceutiska 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 heatseWirg, 
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, 
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 olja eller animaliskt 
fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 

39.20-3 50 - l. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer 
än 25 ton men högst 50 ton per kalenderår i 
a) rulloffset med heatseWirg, 
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) lim be läggning, 
n) annan beläggning, 
o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja 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, tryckftirg, lim eller andra 
beläggningspreparat 

19kap3§ 39.30 - JO c Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-
kas per kalenderår med 
l. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetflirg, 
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, 
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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 l O ton i läderbeläggning, 
l O. mer än 5 ton i skotillverkning, 
11, mer än 5 ton i laminering av trä eller 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 10 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 §. 

19 kap4 § 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. 

!9kap5§ 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. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt l, 2, 3 
eller 4 §. 

39.50-1 20 - l. Mer än l ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel förbrukas per kalenderår. 

39.50-2 20 - 2.Mer än totalt lO ton men högst totalt 25 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-
derår. 

39.50-3 12 - 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt l O ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-
de rår. 

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

20 kap l § 39.60 . B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
l. gasfonmiga 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 tillfulle 
eller hantering av mer än 500 000 ton perkalen
derår, 

39.60-1 60 

39.60-2 40 

41 

2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrif
ter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter som Kemikalieinspektionen har med
delat, är klassificerade eller upptyller 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 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 tillfalle. 

- Anläggning fOr lagring eller annan hantering av 
l. gasformiga 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 upptyller 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 tilif<ille 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 til!fålle. 

-Anläggning för lagring eller annan hantering av 
l. gasformiga 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 tillfalle 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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får att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faraklasserna "mycket giftig)), "giftig'', "frä~ 
tand e", "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 tillf<ille 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 
tillfälle. 

39.60-3 20 - Anläggning för lagring eller annan hantering av 
l. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om anläggningen har kapacitet får lagring 
av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid 
ett och samma ti!Wille eller hantering av mer än 
500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kale n-
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 
får att klassificeras med de riskfraser som ingår i 
faraklasserna ,mycket giftig'\ "giftig", "frä-
tand e", "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 tillfålle eller han te-
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 
tillfälle. 

20 kap 2 § 39.70 . 12 c Anläggning för lagring av 
l. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oU or, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 
ton vid ett och samma tillfalle, 
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 energipro-
duklian eller kemisk industri och anläggningen 
har kapacitet för lagring av mer än l ton vid ett 
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och samrna tillfålle, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i I och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 
ton vid ett och samma tillfålle. 

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

20 kap 4 § 39.90 - 6 c Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 
GAS- OCH V Ä TSKEFORMIGA BRÄNS-
LEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Gas- och vätskeformilla bränslen 
2lkapl§ 40.05 !.4b 55 B Anläggning för överföring av bränslen till gas-

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

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

2lkap3§ 40.20 - 15 c Anläggning för 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 kärmeaktor. 

Förbränninl! 
2lkap5§ 40.40 !,l A Anläggning för förbränning med en total installe-

rad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 

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

40.40-2 40 -Gasturbin 
2lkap6§ 40.50 1,1 B Anläggning för 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 tillförd effekt av mer än 50 
megawatt men högst I 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 tillförd effekt av 
l. 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 
bränslegas. 

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 
21kap10§ 40.90 - 8 B Verksambet med 

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

21kapll§ 40.95 - 6 B Verksambet 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 120 meter 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 sju vindkraftverk, om verksam-
heten påbörjas efter det att verksamheten eller 
verksambeterna med de andra vindkraftverken 
påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt lO§. 
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21kapl2§ 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 påböljades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 10 eller Il §. 

Värme- och kvlanlä!!!lDin!!ar 
21kap13§ 40.110 - 15 c Värmepump eller kylanläggning för uttag eller 

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

21kapl4§ 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, 
från 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 anläggningsplatsen. 
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELS-
HANTERING 

23kapl§ 50.10 - c Anläggning för tvättning av 
l. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än l 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

50.10-1 20 - Tvättning av 
l. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än l 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok perkalen-
derår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

50./0-2 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 tillständs-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 nonmalkubikmeter gas avsedd som 
motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

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

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

Hamnar 
24 kap l § 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 JOO - Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp per 
kalenderår. 

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

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 kaJen-

de rår. 
24 kap 2 § 63.20 - 15 c Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 

Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt l §. 

Flyeplatser 
24 kap 3§ 63.30 - A Civil flygplats med en instrumentbana som är 

längre än l 200 meter. 
Tillständsplikten 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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63.30-4 30 
24 kap 4 § 63.40 45 B 

24 kap 5 § 63.50 8 c 

25kapl§ 73.10 15 c Kemiska eller biologiska med en 
total golvyta som är större än 5 000 kvadratme-
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 l3 
kap. miljöbalken, eller 

i utbildningslokaler som är anmälnings-
enligt 38 § förordningen (1998:899) om 

verksamhet och 

26 B 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", "cancerframkal!ande", '~rnutaw 
gen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig". 

74.10-1 25 -Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för för-
varing eller transport av mer än 500 kubikmeter 
per kalenderår. 

74.10-2 15 - Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för för-
varing eller transport av högst 500 kubikmeter 

26 kap 2 § 74.20 12 c Anläggning rengöring av cisterner, tankar 
eller fat som används för förvaring eller för 
transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt l §. 

27kap l§ 85.10 25 c 
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28 kap l § 90.10 B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 
fler än 2 000 personer eller som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mot-
svarar mer än 2 000 personekvivalenter. 

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

90.10-2 60 - Anslutning av fler än 20 000 personer men 
högst 100 000 personer eller mottagande av en 
fororeningsmängd 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 forore-
ni.ngsmängd som motsvarar mer än 2 000 perso-
nekvivalenter men högst 20 000 personekviva-

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

90.20-1 20 - Dimensionerad får mer än 500 personekviva-
len ter. 

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 eller 6 §, 9 kap. l 
eller 2 §, Il kap. 2 eller 4 §, 12 kap. l, 2, 3, 5 
eller 14 §, 14 kap. l, 5, 8, !O eller 14 §, 15 kap. 
l, 3, 6, 9, 10, 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 eller 2 
§eller enligt !3 § rorordningen (! 998:899) 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 verksarnhetsutövare. 

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 

Mellanlal!rinl! 

29 kap l § 90.30 - B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än 
farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid 
något enskilt tillfalle utgörs av 
l. mer än l O 000 ton avfall som inte är avsett för 
byggnads- eller anläggningsändarnål, eller 
2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen 
inte är tillståndspliktig enligt l. 
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lag-
ring av avfalltmder längre tid än ett år innan det 
bortskaffas, eller tre år 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 för mellanlagring av annat avfall än 
farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid 
något enskilt tillfillie är större än l O ton. 
Anmälningsplikten gäller inte 
l. anläggning för 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 för mellanlagring av farligt avfall, 
om mängden avfall vid något tillfalle uppgår till 
mer än totalt 50 ton farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lag-
ring av farligt avfall under längre tid än ett år 
innan det bortskaffas eller tre år innan det åter-
vinns eller behandlas. 
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B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, 

om mängden avfall vid något tillf<ille 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 elekttiska eller e lekttoniska 
produkter, 
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än l ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikten 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. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
3 §. 

-Om mängden farligt avfall vid något tillfalle 
uppgår till 
5. mer än l O ton men högst 50 ton annat farligt 
avfall. 
-Om mängden farligt avfall vid något ti!lfalle 
uppgår till 
I. 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 tiiWille 
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 tillfalle 
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. 



Lagrum l VK/ 
i MPF KK liED l TF IPN l Besk•·ivning 

29 kap 5 § 90.60 . 6 c Anläggning får 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· 
fal le uppgår till 
a. mer än 5 ton oljeavfall, 
b. mer än 30 ton blybatterier, 
c. mer än 50 ton elekttiska eller e lekttoniska 
produkter, 
d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
e. mer än l ton annat farligt avfall. 
Anmälningsplikten gäller inte 
l. anläggning får lagring av farligt avfall under 
längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre 
år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. anläggning får lagring som en del av in· 
samling om mängden avfall inte vid något till-
fulle uppgår till mer än l ton elekttiska eller 
elekttoniska produkter, l 500 kilogram blybatte· 
rier eller 200 kilogram annat farligt avfall, eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
3 §. 
Förbehandling, sortering och mekanisk hear-
betning 

29 kap 6 § 90.70 . B Anläggning för sortering av annat avfall än far-
ligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är 
större än 1 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./00-2 40 - Den hanterade avfallsmängden är större än 
l O 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 10 § 90.110 - c Anläggning för att genom mekanisk bearbetning 
yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt 
avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller 
amnälningspliktig enligt 9, 30, 3!, 32 eller 50 §. 

90./J0-1 20 - Den hanterade avfallsmängden är större än 
5 000 ton men högst l O 000 ton avfall per kal en-
de rår. 

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

Ut~jänta 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-
Dingsförordningen (2007: 186). 

90.119-1 so - 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. 

29kap12§ 90.120 - 12 c Anläggning för återvinning av avfall genom 
sådan lagring, tömning, demontering elter annat 
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar 
som omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:!86). 

Användnine får anläeeningsändamål 
29kap13§ 90.!30 - 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 !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 p lats. 

90.130-4 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 14§ 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 behandlin!! 
29kap15§ 90.150 - 120 A Anläggning för biologisk behandling av annat 

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

29kap 16§ 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./60-1 60 30, 49 eller 50§. 

-Den tillförda mängden avfall är större än 
90.160-2 50 000 ton men högst l 00 000 ton per kal en-

30 der år. 
90./60-3 - 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. 
29kap17§ 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. 

90.170-2 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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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 
lO 000 

29kapl9§ 90.181 5.2b A där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden farligt 
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. 

90.18/-3 80 - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
2 500 ton men 

.. 
lO 000 ton kalenderår. 

30 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om verksamheten inte är tillstånds-

18 
30 B 

5.2a 120 A Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, 
om den tillförda mängden avfall är större än 
l 00 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som 

A Avfallsförbränningsanläggning där fdr-
brärms, om den tillförda 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 

80 B Samförbränningsanläggning där 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 

22 
29 kap 90.211 Avfallsförbränningsanläggning där för-

brärms, om den tillfdrda mängden avfall är större 
än 18 000 ton kalenderår. 
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I den tillförda mängden imäknas inte 
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som 
energiåtervinns, eller 
2. rent träavfall som energiåtervinns. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndsplikti~ enligt 23 §. 

29 kap 26 § 90.220 - B Samförbränningsanläggning 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 
l O 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. 

29kap27§ 90.221 - B Avfallsförbränningsanläggning där avfall får-
bränns, om den tillförda mängden avfall är större 
än 50 ton per kalenderår. 
r den tillförda mängden imäknas 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 1000 
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 Samförbränningsanläggning där annat avfall än 
far! igt avfall förbränns yrkesmässigt, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24 
eller 26 §. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där 
endast 
I. vegetabiliskt jord· och skogsbruksavfall för-
bränns och energiåtervinns, 
eller 
2. rent träavfall forbränns och energiåtervinns. 

29 kap 29 § 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 biprodukter 
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 1-, 
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 
l O 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 l-, kate-
gori 2- eller kategori 3-material enligt förordning 
(EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 30 § eller 5 kap. 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 
kap. 34 §. 

Uppläggnine 
29kap33§ 90.270 - B Uppläggning av muddermassa 

l. på ett sätt som kan förorena mark, vatten om-
råde eller grundvatten, om föroreningsrisken 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 föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd är l 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 34 § 90.280 - 6 c Uppläggning av 
l. högst l 000 ton muddermassa på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundval-
ten, om föroreningsrisken endast är ringa, el! er 
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 100 000 ton per kaJen-
de rår. 
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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-l 55 -Den tillförda mängden avfall är större än 
20 000 ton men högst l 00 000 ton per kal en-
de rår. 

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 hö~st 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 tillställds- eller anmälningspliktig enligt 
35, 36 eller 41 §. 

90.310-l 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 för deponering av farligt avfall, om 
den tillförda mängden avfall är större än 
l O 000 ton per kalenderår. 

90.320-1 225 -Den tillförda mängden avfall är större än 

l 00 000 ton per kalenderår. 

90.320-2 160 -Den tillförda mängden avfall är större än 
25 000 ton men högst l 00 000 ton perkalen-
derår. 

90 320-3 120 -Den tillförda mängden avfall är större än 
l O 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

29kap39§ 90.330 5,4 70 B Anläggning för deponering av farligt avfall, om 
1. 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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29 kap 40 § 90.340 - B Anläggning för deponering av farligt avfall, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller amnäl-
ningspliktig enligt 38,39 eller41 §. 

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 l: 512) om deponering av avfall, fram 
till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 
33 § samma förordning. 

Annan återvinnin~ eDer 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-
de rår. 

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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29 kap 46 § 90.380 " B Anläggning för behandling av farligt avfall, om 
avfallet har uppkommit i den verksamhet där 
anläggningen finns. 
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. 

29 kap 47 § 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 (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. 

29kap50§ 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 sarnför-
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 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd. 
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29kap51§ 90.410 - JOO A Anläggning for att återvinna eller bortskaffa 

annat avfall än farligt avfall, om den mängd 
avfall som tillfårs anläggningen är större än 
l 00 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av l, 2, 6-10, 13-17,22-37,44 och 45 §§. 

29 kap 52§ 90.420 - B Anläggning for 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 1,2,6-10, !3-l7,22-37och44-51 §§. 

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

90.420-2 50 -Den ti!lforda mängden avfall är större än 
JO 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 tillforda 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, 6-10, 13-17,22-37,44,45 och 
49-52 §§. 

29 kap 54§ 90.435 5.la-k A Anläggning for att återvinna eller bortskaffa 
farligt avfall enligt ett förfarande som anges i R2, 
R5, R6, R7, R8 eller R9 i bilaga 2 eller i 04, 08, 
D9, Dl3 eller Dl4 i bilaga 3 till avfalls förord-
ningen (20 Il :927), om den tillförda mängden 
farligt avfall är större än 2 500 ton per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 18, 19, 38 eller 39 §. 

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

90.435-2 140 - 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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29 kap 55§ 90.440 - A Anläggning fOr 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, ll-!4, 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. 

90.440-2 140 -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 fOr 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, ll-14, 
18-26,30-34,38-48,54 och 55§§. 

90.450- J 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 bergförvar 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 bergfårvar. 
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29 kap 59§ 90.457 

29 kap 60 § 90.458 

30 

30 

30 kap 3§ 

31 

92.10 

92.20 

92.20-1 
92.20-2 

9220-3 

92.30 

93.10 

200. 

80 

100 

15 

lO 
8 

T 

T 

15 

B 

A 

B 

radioak
radioal~ivt avfall eller 

ring eller a!U1an hantering av använt kärnbränsle, 
kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt 
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller 
strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten 
inteär · · 61 

vapen 
större än 20 millimeter) eller för spräng

av ammunition, minor eller andra spräng-

C som är 

c 

B 

utomhus med skarp ammunition till 
wu<aJlonlgavapen (kaliber mindre än 20 milli
meter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 

- Mer än l 00 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst l 00 000 skott 
per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 

tävlings-, tränings- eller testbana för 

mer än ton per 
Anmälningsplikten gäller inte om 
l. utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 
19 

mer 

1 Vid riktigt små verksamheter (ensamfOretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av tirn
avgifter i stallet fur fasta årliga avgifter. 
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- 200.10-3 - 2 c eller 
l högst 50 elever. 

200. l 0-4 - 2 c Il skola. 
- 200. l 0-5 - 2 c !r grundsärskola, specialskola, same-

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

200. l 0-8 - T u 
jr 

'"•mi :och 
200.20-l - T u S"m ;ler utan boende, 

'och hl\o<knlnr 

- ?00,?0 - 2 c Fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 
- ?CC ?C.< - T u och liknande. 

l och 
- 200.30-l - T u Solarium. 
- 200.30-2 - T u Skl\nl ·' "'' 
- ?00 10-1 - T u 

l Vård och hälsa 
- 200.40-l - T u l r n b ler för vård' eller annat omhändertagande 

l >5 hnenn•. 

- 200.40-2 - 2 c Fotvård. 
- 200.40-3 - 2 c 

r •:~eri~~~t. · eller piercing som egen 

- ?00 40-4 - T u ""v_vwMu>, naprapat, · :och lik-
nand~. 

- ! 200.40-5 - T u 
l Övriga 'wor 

l Idrott och 
- 200.50-l - T u ,;no, gym eller motsvarande. 
- 200.50-2 - 2 c · . som är . åt eller 

som annars ~, av många · 
- 200.50-3 - T u s 

- 200.60-5 - T u l Hotell, lmrsgårrl med övemattningsmöjlighet, 
folkhögskola med boende, vandrarhem, krimi-
nalvård. 

- 200.60-6 - T u ''"' ;lno 

- ?OO,Iii -7 - T u Bed & breakfast 
- 200.60-8 - T u 

Övrigt tillfalli2t ''"' "' 
T i 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 allmanna utrymmen i 
hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § fbrordning ( 1998:899) om miij'öfar!ig verksamhet och 
hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har 
tillsyn över vården och de utrymmen där vård furekommer. 
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fAl BYGG OCH MIUÖ liE 
~ SALA-HEBY ~~~ 

MILJÖENHETEN 2014-04-08 Dob: aDM 
Magnus Gunnarsson, 0224-74 73 71 Dnr: 201'-l , 5'1-5 

Beräkning av timkostnaden för taxor ti112014 

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

Kostnadsslag Kostnad/handläggare på 
mil.iöenheten (kr) 

Totalkostnad för administrativt stöd (t. ex. 
förvaltningschef, administrativ personal, bilar, 
lokaler, datorer, telefoni, övrig utrustning 260 000 
m. m.). 
Genomsnittlig lönekostnad för miljöenhetens 510 000 
handläggare (inklusive sociala avgifter). 
Kompetensutveckling inklusive resor och lO 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 
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§ 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-22 

SALA KOMMUNI1211 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- 2 8 
Diarienr , :r.~ M-+ J ~ ~~ i /Aktbilagazt. 
Dpb: ; 

Dnr: MI 2014.411 

Remiss avseende redovisning av förslag för att minska problem 
med massförekomst av översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven 

INLEDNING 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har på ett regeringsuppdrag tagit fram en rapport om 
en långsiktig hantering av problemet med massförekomst av stickmyggor vid nedre 
Dalälven. Rapporten har lagt förslag på åtgärder som kan användas för att hantera 
myggproblematiken på lång sikt. 

Beredning 
Enhetschef för miljö Magnus Gunarsson föredrar ärendet. 

Bilaga SBU 2014/40/1, förslag till beslut, 2014-03-24 

Yrkande 
Ordförande Bo Kihlström [S) yrkar 
att samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen, 
att ställa sig positiv till de förslag om åtgärder som redovisas i rapporten. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att ställa sig positiv till de förslag om åtgärder som redovisas i rapporten. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

c~ 
~gsbestyrkande 

-----------



~ SALA HEBY E~l 
~ KOMMUN KOMMUN ~j§ 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

-seu zorr.T/=w?i 
BYGG OCH MILJÖ 

MILJÖENHETEN llilaoa r:S 2014/111/1 
Magnus Gunnarsson, " 

2014-03-24 Dpb: Miljöskydd 
Dnr: 2014.411 

SALAKOMMUN 
Or g. nr 

Postadress 
Box 304 

Kommunstyrelsen 

Remiss avseende redovisning av förslag för att minska 
problem med massförekomst av översvämningsmyggor 
vid Nedre Dalälven 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ställa sig positiv till de förslag om 
åtgärder som redovisas i rapporten. 

BAKGRUND 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har på ett regeringsuppdrag tagit fram en 
rapport om en långsiktig hantering av problemet med massförekomst av 
stickmyggor vid nedre Dalälven. Rapporten har lagt förslag på åtgärder som kan 
användas för att hantera myggproblemet på lång sikt. 

SAMMANFATTNING 

Massförekomst av översvämningsmyggor i nedre Dalälvsområdet är ett 
betydande problem som verka ha ökat i omfattning. För att lösa problematiken 
har de drabbade kommunerna använt det biologiskt bekämpningsmedlet Bti 
för att begränsa antalet myggor. Bekämpningen är dock en kortsiktig lösning 
och det behövs andra åtgärder för att långsiktigt kunna hålla myggnivåerna på 
en låg nivå. 

Genom en kombination av åtgärder och med kompletterande biologisk 
bekämpning kan myggproblemet hanteras med minskad risk för negativa 
effekter på miljön. 
De föreslagna åtgärder är förändrad vattenreglering av Dalälven, ökad hävd av 
strandängar samt kompletterande biologisk bekämpning. 

Samtliga av de föreslagna åtgärder behöver användas för att få effektivitet i 
minskningen av myggproblemen. För detta behövs en stark samordnande 
funktion som driver, koordinerar och informerar om, arbetet med åtgärder. 

YTTRANDE 

Sala kommun ställer sig bakom de föreslagna åtgärderna. Det är viktigt att 
betona att det behövs ett starkt huvudmannaskap som kan tillse att samtliga 
åtgärder går att genomföra. Långsiktiga och varaktiga åtgärder kräver även en 
långsiktig finansiering. Rapporten saknar tydliga och konkreta 
finansieringsförslag. 

Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Exp. 
stadshuset 0224-747000 vx 0224-747308 12 3910-2 
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MILJÖENHETEN 
Magnus Gunnarsson, 

SALAKOMMUN 
Org.nr 

Postadress 
Box 304 

2014-03-24 Dpb: Miljöskydd 
Dnr: 2014.411 

Folkhälsoproblemen med myggförekomsten berörs endast översiktligt i 
rapporten. Det finns ingen definition när myggförekomsten inte längre anses 
utgöra en risk för människors hälsa. Det blir därmed svårt att utvärdera när de 
vidtagna åtgärderna kan sägas vara tillräckliga och om de har haft den effekt 
som eftersträvats. 

SAM HÄLLSBYGG NADSKO NTO RET 

Magnus Gunnarsson 
Enhetschef miljö 

KOPIA 

Akten 

Besöksadress Telefon Telefax 
stadshuset 0224-747000 vx 0224-747308 

Postgiro 
12 39 10-2 

Exp. 
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LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG 
Rapport 500-8033-13- Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt 

1 Förord 
Länsstyrelsen fick 20 l O ett regeringsuppdrag att redovisa hur vi tillsammans med 
andra berörda länsstyrelser och andra aktörer skulle kunna arbeta för att långsiktig 
hantera problemet med massförekomst av översvämningsmygg vid Nedre Daläl
ven. Den plan som Länsstyrelsen presenterade i december 20 l O var upplagd på tre 
år i form av en regionallandskapsstrategi. Från och med 2011 har länsstyrelsen fått 
uppdrag i regleringsbrev för att fullfölja planen och arbetet med "'Människor, mygg 
och natur vid Nedre Dalälven". Arbetet har bedrivits som en regional landskaps
strategi vilket innebär ett arbetssätt för att bevara och hållbart bruka naturresurser 
utifrån en helhetssyn på landskapsnivå. Landskapsstrategin är ett samarbete mellan 
länsstyrelserna i Gävleborg, Uppsala, Dalarna och Västmanland. Arbetet har syftat 
till att i samarbete med allmänheten ta fram förslag på vilka åtgärder som skulle 
kunna användas för att hantera myggproblemet på lång sikt. Detta har gjorts inom 
ramen för tre del projekt: Öppna landskap, Strömmande vatten samt Andra mygg
begränsningsmetoder. Deltagarnas ideer har formulerats till undersökningar eller 
forskningsuppdrag eftersom det varit angeläget att samla in kunskap om vad som 
orsakar massförekomsterna av översvämningsmygg och hur man kan förebygga 
detta. 

Länsstyrelsen Gävleborg överlämnar härmed slutrapport över uppdrag 57 i regle
ringsbrevet för budgetåret 2013 avseende länsstyrelserna. slutrapporten innehåller 
resultat från undersökningar och forskningsuppdrag samt Länsstyrelsens förslag till 
hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt. 

Länsstyrelsen riktar ett stort tack till deltagarna i arbetsgrupperna, deltagarna i 

projektets referensgrupp samt alla andra som på olika sätt medverkar arbetet i den 
regionala landskapsstrategin "Människor, mygg och natur vid Nedre Dalälven". 

Landshövding Barbro Holmberg, Gävle november 2013 
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LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG 
Rapport 500-8033-13- Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteraspä läng sikt 

3 Sammanfattning 
r 2013 års regleringsbrev till länsstyrelserna ger regeringen Tö !j ande uppdrag till Länsstyrelsen i 
Gävleborg. Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska redovisa uppnådda resultat i arbetet med hur 

regionala landskapsstrategier kan minska identifierade problem med massförekomst av stick

myggor (översvämningsmyggor) i Nedre Dalälvsomrade t. Länsstyrelsen ska i samband med 
detta även lämnaförslag pli ekonomiskt och ekologiskt hållbara långsiktiga !Usningar på dessa 
problem. Återrapportering ska ske till Regeringskansliet (Mi/jödepartementet) senast den J 

december 2013. Denna rapport utgör tillsammans med tillhörande bilagor redovisningen av 
regleringsbrevets uppdrag. 

Massförekomsten av översvämningsmygg (bl.a. Aedes sticticus och Aedes vexans) vid Nedre 
Dalälvsområdet är ett betydande problem som verkar ha ökat i omfattning. Problemet hanteras 
på kort sikt genom bekämpning med det biologiska bekämpningsmedlet Bti, men denna be
kämpning kan inte minska myggmängderna på längre sikt. l ett regeringsuppdrag som rapporte
rades i december 20 l O redovisade Länsstyrelsen Gävleborg hur man genom en regionalland
skapsstrategi skulle kunna hantera problemen med översvämningsmygg. r rapporten betonas 
nödvändigheten att förbättra kommunikationen mellan myndigheter och medborgare i regionen. 
Ä ven en ökad kommunikation mellan myndigheter och andra aktörer bedömdes nödvändig. 

Den regionala landskapsstrategin påbörjades 2011 och fick namnet Människor, mygg och natur 
vid Nedre Dalälven. Projektet har som långsiktigt mål att begränsa massförekomsten av över
svämningsmygg på längre sikt, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Syftet är att i 
samarbete med allmänheten föreslå några långsiktiga åtgärder och samtidigt låta undersöka vad 
dessa har för effekt. Arbetet inom en regionallandskapsstrategi karaktäriseras av samverkan 
mellan allmänheten och myndigheter samt av tvärsektoriellt samarbete inom och mellan myn
digheterna och andra aktörer. Samarbetet med allmänheten genomfördes inom ramen för strate
gins tre delprojekt Öppna landskap, Strömmande vatten samt Andra myggbegränsningsmetoder. 

Länsstyrelsen gjorde bedömningen att det var nödvändigt att öka kunskapen om myggproblemet 
innan man kan genomföra lämpliga åtgärder. Allmänhetens kunskap, ideer och förslag har varit 
helt nödvändiga för arbetet, och har utmynnat i att sammanlagt 14 forskningsuppdrag genom
förts. Dessa har vetenskapligt undersökt sambandet mellan olika faktorer och den rikliga mygg
förekomsten eiler syftat till att öka kunskapen om myggproblemet ur etl allmänt perspektiv. 
Forskningsrapporterna utgör underlag för länsstyrelsens förslag och kan delas in i tre kategorier, 
Myggproblemet ur ett generellt perspektiv, Vattenreglering samt Betydelsen av hävd av öppna 

ekosystem. 

Forskningsrapporterna visar att det är möjligt att begränsa massförekomsten av översväm
ningsmygg på ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt genom en kombination av förebyg
gande åtgärder och bekämpning. Den samhällsekonomiska analysen visar att åtgärder för att 
minska myggproblemet är samhällsekonomiskt befogade. Åtgärderna är även motiverade ur ett 
folkhälsoperspektiv. Det skickar en stark signal till beslutsfattare, myndigheter och andra aktö
rer att åtgärderna i länsstyrelsens förslag bör genomföras i sin helhet. 
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LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG 
Rapport 500-8033-13- Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt 

3.1 Kombination av förebyggande åtgärder och be
kämpning 

Genom en kombination av förebyggande åtgärder och kompletterande bekämpning med Bti kan 
myggproblemet hanteras på lång sikt med minskad risk for negativa effekter på miljön. Enligt 
länsstyrelsens bedömning är ingen åtgärd ensam en effektiv lösning på lång sikt. De förbyg
gande åtgärderna är hävd (slåtter och bete) samt en forändrad reglering av älven som minskar 
översvämningar på de myggproducerande områdena sommartid. De år då översvämningar ändå 
inträffar under perioder då f6rhå1landena för myggproduktion är gynnsamma, och då larvtäthet
en på områdena överstiger vad som anges i KEMI:s tillstånd för användning av Bti, så bör be
kämpning med Bti kunna genomföras. Åtgärdspaketet har goda forutsättningar att skapa gynn
samma förhållanden for regionen. Länsstyrelsen betonar att alla åtgärder i länsstyrelsens förslag 
är nödvändiga for att kunna hantera myggproblemet vid Nedre Dalälven på ett ekologiskt och 
ekonomiskt hå1lbart sätt. 

3.1.1 Förebyggande åtgärder 

ÄNDRAD REGLERING 

Länsstyrelsen föreslår att berörda aktörer tar fram och inför en regleringsstrategi som syftar ti11 
att ändra regleringen av Dalälven för att undvika myggproducerade översvämningar sommartid. 
Det kommer att resultera i att en stor del av myggproblemet kan undvikas momentant över stora 
arealer, på grund av att myggäggen behöver vatten for att kläcka. 

Forskningsrapporterna visar att det är tekniskt möjligt att reglera bort merparten av de över
svämningar som orsakar massförekomster av översvärnningsmygg, inom befintliga vattendomar 
och med de magasin som finns idag. Det är viktigt att framhålla att länsstyrelsen bedömer att en 
fu11ständig bortreglering av våröversvämningar är mycket skadligt för naturmiljöerna och inte 
kan rekommenderas, då dessa är beroende av våröversvämningar for sin fortlevnad. För många 
arter är det däremot positivt med låga sommarflöden vilket innebär att det under sommaren inte 
finns några stora konflikter me11an låga flöden och bibehållen biologisk mångfald. 

För att begränsa myggproblemet genom reglering, måste berörda aktörer ta fram en reglerings
strategi för hela Dalälvens avrinningsområde som tar hänsyn ti11 detta. Länsstyrelsen föreslår att 
en projektgrupp under ledning av Havs- och Vattenmyndigheten får i uppdrag att ta fram en 
sådan regleringsstrategi under 2014. l gruppen bör kraftproducenterna (Fortum och Vattenfal1), 
Dalälvens vattenregleringsf6retag. oberoende forskare, Havs- och Vattenmyndigheten, Kam
markollegiet samt Dalälvens Vattenråd ingå. Gruppens uppdrag bör bl.a. innefatta undersöka 
hur tappningen måste samordnas för att undvika sommaröversvämningar, utreda vad konse
kvenserna av en modifierad tappningsstrategi blir för regleringsmagasin, kraftstationer, energi
produktionen, naturmiljöerna och andra intressen. En oberoende forskargrupp bör få uppdraget 
att ta fram ett uppföljningsprogram som bevakar konsekvenserna av regleringsstrategin. 

Sker inga frivilliga åtaganden från kraftproducenternas sida bör frågan prövas for Dalälven i sin 
helhet, i enlighet med vad översynen av reglerna om vattenverksamhet föreslår. Ansvar för att 
driva denna fråga skulle kunna ligga hos Kammarkollegiet, i samarbete med andra berörda 
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LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG 
Rapport 500-8033-13- Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt 

myndigheter. Resurser måste tillföras berörda myndigheter för att en sådan prövning ska 

komma till stånd. 

Förslagför genomförande 
• Havs- och vattenmyndigheten bör få i uppdrag att bilda en projektgrupp som ska ta 

fram en mygganpassad regleringsstrategi för Dalälven. Arbetet sker i samråd med be

rörda länsstyrelser och verksamhetsutövarna, och med organ för lokal förankring. 

• Ett uppföDningsprogram för biologiska effekter av ändrad reglerstrategi sker antingen 

genom utlysning av forskningsmedel, eller som ett riktat uppdrag till oberoende fors

kare. 

• Kammarkollegiet får ett uppdrag att se över möjligheterna för omprövning av vatten

domar efter revideringen av vattenlagstiftningen. 

HÄVDEN EN DEL A V LÖSN!NGEN 

Länsstyrelsen föreslår att berörda aktörer ska öka hävden vid Nedre Dalälven med minst 1700 

hektar, under en period av l O år. När detta är genomfört kommer det att innebära att den totala 

arealen hävdad mark i området kommer att uppgå till ca 2200 hektar. studierna visar att en 

återupptagen hävd kan lösa problemen med massförekomst av översvämningsmygg lokalt. 

Hävden är nödvändig som ett komplement till vattenregleringen då översvämningar inte alltid 

kan undvikas. Länsstyrelsen bedömer att problemen med översvämningsmyggor kommer 

minska avsevärt genom storskalig hävd tillsammans med en förändrad reglering. 

Forskningen visar att betydligt farre mygglarver hittas på marker som hävdas genom bete eller 

slåtter. På flertalet av de hävdade områdena som undersöktes var larvantalet under det veder

tagna nationella och internationella gränsvärdet som motiverar bekämpning. Länsstyrelsen har 

undersökt vilka områden där hävd skulle kunna vara ett effektivt sätt att minska antalet larver. 

Det har gjorts genom allmänhetens lokala kännedom, en genomgång av befintliga skötselplaner 

och bevarandeplaner för skyddade områden, praktisk genomförbarhet, naturvärden och med 

hänsyn till var människor bor. Det är viktigt att notera att förslaget är översiktligt och restaure

ring och skötsel av varje område måste detaljplaneras utifrån områdets lokala förutsättningar. 

Det är givetvis respektive markägare som bestämmer hur de föreslagna områdena nyttjas. För 

nationalparken finns i skötselplanen inget stöd för att sköta dessa områden med bete eller slåtter, 

vilket gör att det är av största vikt att planen vid den nu pågående revideringen anpassas för att 

möjliggöra hävd på de utpekade områdena. Ett forskningsuppdrag visar att en majoritet av de 

rödlistade arter som förekommer i Nedre Dalälvsområdet inte påverkas alls av en storskalig 

hävd. Ett flertal av de resterande hotade arterna gynnas av en återupptagen hävd medan endast 

ett fåtal riskerar att missgynnas och dessa kan skyddas genom lokala anpassningar. 

Fortsatt forskning om vilka mekanismer som styr larvförekomsten bör resultera i att skötseln 

kan optimeras och ge en ännu större effekt på myggproduktionen. En större satsning på att 

hävda flera områden vid Nedre Dalälven ger även ytterligare positiva effekter som bör beaktas. 

Många aktörer måste ta ett gemensamt ansvar för att denna åtgärd ska kunna genomföras i den 

omfattning som krävs. 
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Förslagför genomförande 
• Jordbruksverket bör få i uppdrag att utforma stöd får restaurering och för löpande sköt

sel av myggproducerande marker vid Nedre Dalälven. Arbetet bör utföras under första 
halvan av 2014, i samverkan med berörda län och utformas så att de enskilt eller till
sammans med stöd inom ramen för Landsbygdsprogrammet skapar förutsättningar för 
restaureringar och skötsel. Restaureringsstödet bör kunna sökas under hösten 2014. 

• Berörda Länsstyrelser bör utforma en ansökan om ett Life-projekt som innefattar utpe
kade marker i nationalpark och naturreservat. 

• Naturvårdsverket bör tilldelas riktade medel som avsätts för restaureringar av mygg
producerande marker inom skyddade områden. Omfattningen är beroende av om Life 
ansökan godkänns eller inte. 

• Fortsatt arbete med samordning och utveckling av avsättningsmöjligheter för biomassa 
från älvängar bör finansieras. 

• Forskningsmedel bör utlysas för att identifiera vilka faktorer som styr myggprodukt
ionen för att kunna vidareutveckla och förfina hävdmetoder. 

• De berörda kommunerna bör undersöka vilka möjligheter som finns för att utnyttja bi
omassa från ängsmarkerna och gödsel från betesdjur till energiproduktion inom kom
munen. 

Den totala kostnaden för restaureringen beräknas till 25 miljoner kronor. Den totala årliga kost
naden för slåtter och bete beräknas till mellan 4,2 och l 0,2 miljoner kronor. Beräkningarna bör 
ses som en mycket preliminär bedömning. En stor del av de beräknade årliga kostnaderna 
kommer dessutom kunna finansieras genom befintliga eller kommande stödmöjligheter inom 
Landsbygdsprogrammet. 

3.1.2 Bekämpning med Bli 

För att kunna hantera massförekomster av översvämningsmygg är det nödvändigt att det finns 
beredskap för bekämpning med Bti som kan användas som komplement till de förebyggande 
åtgärderna. Med den kunskap som finns idag bedömer länsstyrelsen att fullständig bortreglering 
av våröversvämningar är skadligare för naturmiljön än Bti bekämpning som utförs oregelbundet 
och i begränsad omfattning. Bekämpningsbehovet bedöms minska i takt med att de förebyg
gande åtgärderna införs, och avvecklas från de områden där behovet inte längre finns. Bekämp
ningen kräver ett robust huvudmannaskap, en lärande organisation och ett adaptivt arbetssätt. 
Sandvikens kommun utreder för närvarvarande olika möjligheter för hur ett sådant huvudman
naskap bör vara utformat samt kostnader och mö j liga finansieringsmodeller för detta. Det är 
viktigt med ett nära samarbete mellan huvudmannen för Bli-bekämpning och de organisationer 
som arbetar med de förbyggande åtgärderna. 

3.1.3 Gemensamt ansvar genom samordning 

Det är nödvändigt att alla inblandade aktörer tar ett gemensamt ansvar för att motverka mygg
problemen. För att detta ska fungera är det nödvändigt att det finns en samordnande funk.'1ion, 
som driver, koordinerar och informerar om arbetet med de förebyggande åtgärderna och som 
har överblick över det centrala sarnarbetet med allmänheten. Det finns en stor uppslutning bland 
aktörerna för en sådan samordningsmodell och för att funktionen bör vara placerad på en av 
länsstyrelserna. Som ett första led i arbetet bör samordnaren och aktörerna ta fram en gemensam 
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handlingsplan där varje aktör redogör för hur arbetet med de förebyggande åtgärdsförslagen ska 
bedrivas inom respektive organisation. Finansiering av en sarnordnare på heltid på en länssty
relse är nödvändig eftersom detta arbete inte kan bedrivas inom ordinarie verksamhet. 

3.2 Förutsättningar för förslaget som helhet 
Myggproblemets svåra art vid Nedre Dalälven kräver en kraftfull satsning på de åtgärder som 
föreslås. Flera av de faktorer som är nödvändiga för att förslaget ska kunna genomföras i den 
utsträckning som krävs för att ge resultat, ligger utanför länsstyrelsens eller någon annan enskild 
myndighets, handlingsutrymme. Alla aktörer i strategins referensgrupp behöver ta ett gemen
samt ansvar inom sina expertis- och ansvarsområden, för att helheten ska komma till stånd, och 
resultat ska kunna produceras inom rimlig tid. Länsstyrelsen drar slutsatsen att det är viktigt att 
det skapas förutsättningar för en långsiktigfinansiering av de förebyggande åtgärderna liksom 
för Bli-bekämpningen. Det är också av största vikt att genomföra en initial satsning på de för
byggande åtgärderna. Likaså vore det önskvärt att något av de nationella forskningsråden utly
ser en satsning med särskilda medel för forskning för att utveckla och förfina de förebyggande 
åtgärderna, och för att effektivisera Bli-bekämpningen. Det är också centralt att arbetet sker 
genom adaptiv förvaltning genom bland annat uppföljning, utvärdering och kunskapsspridning. 

Många aktörer ser stora styrkor med länsstyrelsens förslag och har förhoppningar om att det kan 
resultera i en avsevärt förbättrad situation för befolkningen. Samtidigt är det tydligt att man ser 
risker som kan förhindra att förslaget omsätts i sådan omfattning att det ger resultat. Det största 
hotet mot förslaget är att det kan stjälpas av samarbetssvårigheter och otillräckliga ekonomiska 
förutsättningar. Åtgärder för att hantera en sådan situation har diskuterats, men flera av dessa 
ligger utanför länsstyrelsens, eller någon annan enskild aktörs roll. Länsstyrelsen betonar därför 
vikten av tydliga signaler från beslutsfattarna vad som förväntas av de olika aktörerna. 

En annan si utsats som framgår med stor tydlighet är att det är nödvändigt att omgående omsätta 
den kunskap som tagits fram inom strategiarbetet i praktiken genom att aktivt skapa förutsätt
ningar för att genomföra praktiska åtgärder. Samtidigt som det finns en spirande optimism i 
regionen finns också farhågor hos allmänheten och hos vissa aktörer, att alla utredningar som 
gjorts inte kommer att leda till något. Erfarenheterna och kunskaperna som skapats inom ramen 
för den regionala landskapsstrategin kan mycket väl omsättas i praktiken även på andra ställen, 
nationellt och internationellt, där liknande problem med översvämningsmygg finns. 
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4 Inledning 
4.1 Regleringsbrevsuppdraget 
l 2013 års regleringsbrev tilllänsstyrelserna ger regeringen följande uppdrag till Länsstyrelsen i 
Gävleborg: 

Massförekomst av stickmyggor 
57. Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska redovisa uppnådda resultat i arbetet med hur regionala 

landskapsstrategier kan minska identifierade problem med massförekomst av stickmyggor 

(översvämningsmyggor) i Nedre Dalälvsområde t. Länsstyrelsen ska i samband med detta även 
lämnaförslag på ekonomiskt och ekologiskt hållbara långsiktiga lösningar på dessa problem. 

Aterrapportering ska ske till Regeringskansliet (Mi/jödepartementet) senast den l december 

2013. 

Denna rapport utgör (tillsammans med tillhörande bilagor) redovisningen av regleringsbrevets 
uppdrag. 

4.2 Myndighetens tolkning, genomförande och för
ankring 

Länsstyrelsen Gävleborgs presenterar i denna slutrapport möjliga lösningar på hur myggpro
blemet skulle kunna hanteras på lång sikt, på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Förslag 
lämnas även på i vilken fonn strategiarbetet bör genomforas efter 2013. Förslaget pekar också 
på viktiga förutsättningar för att länsstyrelsens forslag ska kunna kan omsättas i praktiken i 
mindre eller i större skala. 

4.2.1 Genomförande och förankring 

Länsstyrelsens förslag är framtaget i samarbete med allmänheten (avsnitt 6. l och bilaga l) samt 
förankrat med aktörerna i den regionala landskapsstrategins referensgrupp (avsnitt 6.3). strate
gins arbetssätt har inneburit att alla aktörer som velat delta i arbetet har kunnat göra detta bl.a. 
genom att medverka i referensgruppen, strategins rådgivande organ. Hela arbetet har genomsy
rats av ett arbetssätt med lokal delaktighet som ett centralt begrepp. Mer om strategins arbetssätt 
finns att läsa i avsnitt 5 och 6. 

4.3 Tidigare uppdrag 
l detta avsnitt sammanfattas tidigare regleringsbrevs- och regeringsuppdrag vid länsstyrelserna 
och Naturvårdsverket som behandlar olika aspekter av myggfrågan redovisas nedan i samman
fattande form. 

4.3.1 Länsstyrelsen Västmanland 

l samband med att dåvarande miljöminister Kjell Larsson besökte Nedre Dalälvsregionen i 
augusti 2000 startades ett bekämpningsprojekt där översvämningsmyggor bekämpas med det 
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biologiska bekämpningsmedlet Bli. Bekämpningen inleddes 2002 efter att ett framgångsrikt 
fållexperiment genomförts under 2001. Efter denna bekämpning gav regeringen länsstyrelsen i 
Västmanlands län i uppdrag att efter samråd med berörda kommuner, myndigheter och organi
sationer göra en utvärdering av myggbekämpningsverksamheten vid Nedre Dalälven, med avse
ende på flera olika aspekter (Länsstyrelsen i Västmanland 2003). 

l rapporten beskrivs att det krävs uppföljningsprogram för att studera den eventuella miljöpå
verkan som Bli-bekämpningen har på kort och lång sikt. Vidare beskrivs att de svenska under
sökningar som då hade utförts i regionen inte visar några tydliga effekter av Bli-bekämpningen 
på övriga vatteninsekter men att den dåvarande kunskapen om näringsväven i de aktuella våt
markerna dock var (och fortfarande år 2010 är) begränsad. Därför finns inte tillräckliga underlag 
för att göra en slutlig bedömning av effekterna vid långvarig behandling med Bli-bekämpning. I 
rapporten påtalas att de kompletterande undersökningarna bör, delvis kunna utföras inom ramen 
för bekämpningsprojektet, men en vidare uppföljning av effekterna av bekämpningen bör i 
första hand finansieras genom forskningsmedeL 

I rapporten diskuteras vidare att bekämpningens direkta och indirekta effekter har granskats 
genom litteraturstudier, och att det då konstaterades att det inte finns några uppgifter om Bli
bekämpningens effekter på andra mikroorganismer eller andra insekter än stickmyggor i de 

koncentrationer som var och fortfarande är aktuella. Ä ven andra tänkbara effekter av bekämp
ningen som t.ex. risken att störa häckande fåglar i samband med helikopterbekämpning diskute
ras i rapporten. 

De sociala, ekonomiska och övriga samhälleliga konsekvenserna av de rikliga myggförekoms
terna studerades inför redovisningen av regeringsuppdraget bl.a. genom djupintervjuer med 

personer med långvarig erfarenhet av Nedre Dalälvsområdet Resultaten från dessa studier visar 
en stor spännvidd i hur myggproblemet uppfattas, från att myggförekomsten då utgjorde be
gränsade problem till att myggsituationen är katastrofal. Studien visar dock att det rådde enighet 
om att myggen under senare år spritt sig till större områden. Intervjuerna visar också att männi
skor uppfattar att en förändring inträdde från början av 1980-talet då nya sorters mygg domine
rar, samt att flera populationstoppar av dessa mygg utvecklas varje sommar, vilket resulterar i 
att myggen finns kvar längre fram på sommaren. 

l rapporten görs också en utblick över hur bekämpning av mygg med olika typer av bekämp
ningsmedel pågår i många länder i och utanför Europa. Rapporten diskuterar även frågan om 
alternativ till bekämpning med Bti i Nedre Dalälvsområdet Utredarna kommer till slutsatsen att 
problemet inte kan hanteras med ökad vattenreglering, dels för att de regleringar som hittills 
utförts i stället bedöms ha medverkat till att minska förekomsten av översvämningsmygg, och 
dels på grund av att gällande vattendomar svåra och kostsamma att ändra. 

l iapporten påtalas också att det statliga engagemanget och den statliga närvaron till stöd för 
naturvårdsintressena i Nedre Dalälvsområdet utgör ett motiv för staten att stödja bekämpnings
verksamheten där. 
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4.3.2 Naturvårdsverket 

I maj 20 l O gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa hur de inom sitt ansvarsom
råde arbetar för att hantera identifierade problem med massförekomst av stickmygg i området 
kring Nedre Dalälven på kort och lång sikt. I uppdraget ingick att bedöma möjligheterna att 
påverka vattenföringen i Nedre Dalälven i syfte att minska myggproblemen samt att bedöma hur 
man kan öka kunskapen om effekterna av den biologiska bekämpningen i området. 

I rapporten Myggproblemen i Nedre Dalälvsområdet 201 O- Såarbetar Naturvårdsverket med 

frågan beskriver Naturvårdsverket att det borde vara möjligt att till rimliga kostnader kunna 
påverka vattenföringen så att förutsättningarna för massförekomst av översvämningsmygg för
sämras. I rapporten framhåller Naturvårdsverket att man först bör pröva att kraftbolagen frivil
ligt genomför åtgärder för att minska förutsättningarna för översvämningsmygg under ett par år. 
Om resultatet av denna frivilliga samverkan inte visar sig tillräckligt efter 2013 bör mer kraft 
läggas på att stärka de juridiska möjligheterna att påverka vattenföringen, som också redovisas i 
rapporten. l regeringsuppdragsrapporten ges också ett förslag på ett utökat uppföljningsprogram 
för att mäta direkta och indirekta effekter på målorganismer (dvs. översvämningsmygg) och 
icke-målorganismer (ex. fjädermygg). 

4.3.3 Länsstyrelsen Gävleborg 

REGERINGsUPPDRAG 2010 

Regeringen gav i maj 20 l O länsstyrelsen i Gävleborgs län i uppdrag att redovisa hur den till
sammans med övriga berörda länsstyrelser, kommuner och andra aktörer arbetar för att identifi
erade problem med massförekomst av stickmygg i Nedre Dalälvsområdet långsiktigt ska kunna 
hanteras. l uppdraget specificerades att länsstyrelsen ska redovisa en plan för hur det pågående 
arbetet med regionala landskapsstrategier kan bidra till att begränsa massförekomsten av stick
mygg samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. 

Länsstyrelsen redovisar i rapporten en projektplan till en regionallandskapsstrategi- Männi
skor, mygg och natur i Nedre Dalälvsområdet I denna föreslås att länsstyrelserna i regionen tar 
fram förslag på möjliga alternativa långsiktiga åtgärder i samarbete med allmänheten, och un
dersöker vilken effekt dessa får på massförekomsten av översvämningsmygg. Några faktorer 
betonas som särskilt viktiga i länsstyrelsen rapport. Det handlar bland annat om att det är viktigt 
att understryka att bekämpning med Bti är nödvändig och måste användas parallellt till dess att 
de långsiktiga åtgärderna ger önskad effekt. Vidare betonas att långsiktigt arbetssätt en nyckel
faktor varför finansieringen av Bli-bekämpningen och den regionala landskapsstrategin bör ske 
centralt med statliga medel, för att garanteras projektens kontinuitet. Det är också nödvändigt att 
fylla kunskapsluckor eftersom ingen i dag vet vad som orsakat myggproblemet Ä ven ökad 
samordning av hanteringen av myggproblematiken mellan myndigheter är önskvärt. Likaså är 
det nödvändigt med översyn av vissa miljöstöd inom landsbygdsprogrammen och utökade sköt
selmedel för naturskyddade områden kring Nedre Dalälven. 

REGLERJNGSBREVSUPPDRAG 20 Il 

I 20 Il års regleringsbrev till länsstyrelserna ger regeringen i uppdrag tilllänsstyrelsen i Gävle
borgs län att redovisa hur det pågående arbetet med regionala landskapsstrategier kan minska 
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identifierade problem med massiörekomst av stickmyggor i Nedre Dalälvsområdet (uppdrag 
69). Återrapportering ska ske till regeringen (Miljödepartementet) senast den l oktober 20 J l. 
Redovisningen till departementet beskrev vad som åstadkommits under den regionala land
skapsstrategins första sju månader, då fokus var att starta det centrala kommunikations- och 
rorankringsarbetet på bred front. Det handlar bl.a. om samarbetet med allmänheten (i arbets
grupperna), mellan länsstyrelserna (bl.a. i Nätverket för kunskapsinhämtning), med kommuner
na och med andra viktiga aktörer (bl.a. kraftbolag, vattenregleringsföretag). Länsstyrelsen påpe
kar att det positiva gensvaret medrör ett ansvar från myndigheternas sida att fortsätta samarbetet 
med allmänheten och andra aktörer Tör att ta tillvara de ideer och den framåtanda som finns i 
regionen. Vidare beskriver länsstyrelsen i rapporten att den första fasen av strategiarbetet plane
ras att pågå i tre år och det är viktigt att poängtera att man sannolikt inte kommer att kunna se 
några omfattande effekter på produktionen av översvämningsmygg efter en så kort tid. Däremot 
kommer kunskapen om vilka faktorer som orsakar eller har betydelse för myggproblematiken i 
regionen, med all sannolikhet att ha ökat. 

REGLERINGSBREVSUPPDRAG 2012 

12012 års regleringsbrev till länsstyrelserna ger regeringen i uppdrag till Länsstyrelsen i Gävle
borg att redovisa uppnådda resultat i arbetet med regionala landskapsstrategier kan minska iden
tifierade problem med massförekomst av stickmyggor i Nedre Dalälvsområdet Återrapportering 
ska ske till regeringen (Miljödepartementet) senast den l oktober 2012. 

Sammantaget bedömer länsstyrelsen att strategin hittills har lyckats uppnå det den förutsatte sig 
att genomföra: att i samarbete med allmänheten söka efter långsiktiga sätt att hantera myggpro
blematiken samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Kunskapsinhämtning är en cen
tral del av landskapsstrategin. Länsstyrelsen bedömde att de forskningsuppdrag som genomTörs 
under 2012 kommer, tillsammans med de uppdrag som planeras för 2013, att ge en relativt hel
täckande bild över möjliga långsiktiga lösningar och att utredningarna är rörankrade både hos de 
som deltar i arbetsgrupperna och andra viktiga aktörer i regionen. Länsstyrelsen gör bedöm
ningen att det är nödvändigt att arbetet med att Törbättra kommunikationen sker parallellt med 

sökandet efter långsiktiga åtgärder för att projektet ska ha förutsättningar att nå framgång. 

4.4 översvämningsmygg och Bti-bekämpning 
l detta avsnitt förklaras och definieras några viktiga nyckelbegrepp bl.a. stickmygg, översväm
ningsmygg, och skogsmygg. Här Iörklaras också vad Bti och VectoBac®G är. samt ges en 
översiktlig beskrivning av omfattningen av Bli-bekämpningen i regionen. 

4.4.1 Vad är översvämningsmygg? 

Det finns 47 arter av stickmygg (familjen Culicidae) i Sverige som kan delas in i 10 funktionella 

grupper baserad på arternas biologi (Schäfer m.fl. 2004). Två stora grupper är översvämnings
mygg och skogsmygg. Översvämningsmygg är den grupp av stickmygg som orsakar problemet 
i Nedre Dalälvsområdet Det är framTörallt en art som är vanligt förekommande i Nedre 
Dalälvsregionen, Aedes sticticus, men även andra arter finns representerade Aedes cinereus, 

Aedes rossicus och Aedes vexans. 
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Översvämningsmygg kräver relativt varmt vatten (8'-10' C) för att larverna ska kläcka ur sina 

ägg och kunna utvecklas till vuxna myggor. Varje mygghona kan sedan lägga flera hundra ägg 
direkt på marken, där de kan överleva i många år. Eftersom översvämningsmyggornas ägg inte 

behöver övervintra för att kunna kläckas innebär det att flera generationer översvämningsmygg 
kan kläckas varje sommar, potentiellt efter varje sommaröversvämning. Grunda områden som 

översvämmas med stillastående (eller vatten med mycket låg hastighet), varmt och näringsrikt 

vatten där syrefattiga miljöer bildas är således gynnsamt för myggproduktion, speciellt om det 
finns rikligt med vegetation på dessa (Gjullin m. fl. 1950). 

I gruppen skogsmygg finns de stickmyggsarter som generellt sett är de vanligast förekommande 
i Sverige, och i stort sett alla människor har någon gång stött på någon art inom gruppen skogs

mygg. skogsmygg har bara en generation per år eftersom deras ägg behöver en frysperiod för 
att kunna kläckas. 

I denna rapport används genomgående begreppet översvämningsmygg, vilket är namnet på den 

funktionella gruppen, när myndigheterna avser de myggarter vars massförekomst utgör proble
men i Nedre Dalälvsområdet 

4.4.2 Bti- ett biologiskt bekämpningsmedel 

Sedan 2002 har översvämningsmygg i våtmarker i Nedre Dalälvsområdet varit föremål för en 

biologisk bekämpning med VectoBac® G. Detta är produktnamnet på den biocidprodukt som i 

dag är godkänd av Kemikalieinspektionen för användning i Sverige i väntan på ett centralt god

kännande från EU. Detta biologiska bekämpningsmedel brukar i vardagligt tal benämnas Bti 

efter Saci/lus thuringiensis var. israelensis, den bakterie som producerar den aktiva substansen i 
bekämpningsmedlet. Den aktiva substansen är ett protein vars nedbrytningsprodukter dödar 

stickmyggslarver. Mygglarverna dödas genom att jontransporten i cellmembranen hos epitelcel

ler i tarmväggen förstörs. Detta resulterar i att tarmväggen brister och mygglarven dör. Eftersom 

Bti är den mest vedertagna benämningen kommer vi i denna rapport genomgående att använda 

beteckningen Bti när vi avser den biologiska bekämpningen med biocidprodukten VectoBac® 

G. 

BEKÄMPNING 

Regelbundna bekämpningsinsatser med Bti har pågått i Nedre Dalälvsregionen sedan 2002, 

efter att framgångsrika faltexperiment utfördes under 200 J för att fastställa bl. a. vilka doser av 
Bti som krävdes för att bekämpa översvämningsmyggor under lokala förutsättningar. 

Från början genomfördes bekämpningsverksamheten i Sandvikens kommuns regi (Sandvikens 

Näringslivs AB Närab) varefter verksamheten övertogs som ett projekt inom Nedre Dalälvens 

Intresseförening (N eDa) vars dotterbolag Nedre Dalälvens utvecklingsaktiebolag (NED AB), 

driver det operativa arbetet. Det innebär att bekämpningsprojektet leds av en styrgrupp med 
representanter fOr olika organisationer, bi.a. regionens sju kommuner. 

Under åren (2004-2008) finansierades bekämpningen via ett flertal källor bl.a. flera kommuner 

(Avesta, Sala, Älvkarleby, Heby, Sandviken, Tierp och Gävle), länsstyrelserna och Naturvårds

verket. Under 2009 utfördes också bekämpning som i huvudsak bekostades av regionalpolitiska 
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anslag. Eftersom 2009 var ett mycket besvärligt år med stora massförekomster av översväm

ningsmyggor utfördes dessutom akuta bekämpningsinsatser detta år som ett landsbygdspro

gramprojekt finansierat av länsstyrelserna med medel från landsbygdsprogrammet 

Under hösten 2009 började Länsstyrelsen i Gävleborgs län att samordna diskussionerna runt 

finansieringen av bekämpningen genom att skapa en referensgrupp. l referensgruppen deltog 

länsstyrelserna i Dalarnas. Gävleborgs, Uppsala, och Västmanlands län, Region Gävleborg, 

Region Dalarna, Regionförbundet Uppsala, Naturvårdsverket, NED AB, Lantbrukarnas riksför

bund (LRF) och regionens kommuner (Avesta, Sala, Älvkarleby, Heby, Sandviken, Tierp och 

Gävle). Deltagarna enades om ett treårigt finansieringsförslag på drygt 9 miljoner kronor årligen 

vilket visade sig vara otillräckligt. För år 2011 och 2012 var flera miljoner kronor tvunget att 

skjutas till för att bekämpning skulle kunna garanteras och personal inte skulle behöva sägas 

upp. För år 2013 har det garanterats 7 miljoner kronor i nationella medel för myggbekämpning

en, vilket sedan skulle ha kompletterats med kommunala och regionala medel om bekämpning 

skulle ha genomförts. Kostnaderna för bekämpning kan svänga mycket mellan åren eftersom 

behovet av bekämpning på grund av olika faktorer förväntas variera mellan åren. 

Från år 2011 har huvudmannen för Bli-bekämpning ansökt om att få bekämpa drygt 9 000 ha 

årligen. Den största bekämpningen hittills inträffade år 201 O och omfattade sammanlagt knappt 

7000 ha (fördelat på tre bekämpningsomgängar J. 

För närvarande håller Sandvikens kommun på med att utreda hur huvudmannaskapet för Bli

bekämpning bör hanteras långsiktigt. Utredningen ska vara klar under slutet av 2013. Prelimi

nära siffror från denna utredning visar att en långsiktig huvudmannaorganisation har fasta kost

nader på 3,9 miljoner kronor årligen. För en fullskalig bekämpning liknande de som genomförts 

under senare år krävs ytterligare ca l O miljoner kronor. 

4.5 Nedre Dalälvsområdet-en översikt 

4.5.1 Geografisk beskrivning 

Med Nedre Dalälven avses älvens ca 12 millånga sträcka nedströms Avesta (figur l). Denna 

sträcka avviker både i stort från älvens tidigare karaktär, och från andra älvsträckor i landet, då 

älven ovan Avesta flyter i en älvdal genom Dalarnas kuperade landskap. Dalälven ändrade sin 

sträckning efter senaste istiden då dess tidigare dalgång ner mot Mälaren blivit helt utfylld med 

isälvsgrus. Berggrunden i området är flack och utjämnad och under denna geologiskt sett korta 

tidsperiod har älven inte hunnit erodera ut någon markant dal. Det flacka landskapet gör att 

älven här breder ut sig och utgörs av en serie stora fjärdar som åtskiljs av korta, ofta flergrenade 

forssträckor. Områdena kring älven har skapats av pågående geomorfologiska processer där 

material avsätts i deltan och leveer vid återkommande översvämningar över stora arealer. 

4.5.2 Unika naturvärden 

Älvens påverkan på stora områden har skapat unika marker med älvängar, översvämningskärr 

och lövdominerade svämskogar. Älvängarna och kärren har hållits öppna genom återkommande 

översvämningar och den slåtter som tidigare var allmänt förekommande på dessa marker. De 
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strandnära skogarna har en lövdominans med en stor andel ädellövträd. Lövrikedomen beror på 
att lövträden är mer vattenhärdiga än granen som missgynnas av översvämningarna. Älvens 
stora utbredning med öar och mosaikartade forssträckor har gjort områden svårtillgängliga och 
bidragit till att det finns många områden med naturskogkaraktär som har en lite påverkan av 
modernt skogsbruk. 

Älvens påverkan på landmiljöerna har tillsammans med områdets geografiska placering som ger 
en blandning av syd- och nordsvenska naturförhållanden har skapat förutsättningar för en myck
et stor artrikedom. Älvens forsområden med öppet vatten året om bidrar lokalt till ett mildare 
vinterklimat till förmån för djur och växter med en sydlig utbredning. Mosaiken av vatten, 
öppna marker och naturskogartade barrskogar kring de ädellövrika svämskogarna skapar en stor 
variation av livsmiljöer. Den stora variationen gör svärDskogarna oerhört artrika och medför att 
de hyser stora naturvärden. Nedre Dalälven har i många sammanhang bedömts vara ett av lan
dets mest värdefulla naturområden och dess landskap och natur är unikt även om man ser till 
liknade miljöer i norra Europa. 

Figur 1 karta över Nedre Dalälven. 

4.5.3 Markanvändning 

Höet från ängsmarkerna längs Nedre Dalälven var under en lång tidsperiod en ovärderlig resurs 
för boende i anslutning till älven. Vårflodens vatten förde med sig näring som avsattes på mar
kerna när översvämningarna minskade. Detta gjorde de älvnära ängarna bördiga och de nyttja
des även av gårdar som låg långt ifrån älven. Slåttern i älvlandskapet skapade tillsammans med 

vattnet förutsättningar för stora naturvärden såväl på ängarna i sig som i den inti Il iggande sko-
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gens kantzoner. Slåtterns upphörande och den förändrade vattenförningen som regleringen med
fört har gjort att många av de tidigare öppna markerna har eller håller på att växa igen. 

En översiktlig kartläggning av översvämningspåverkade gräsmarker visar att det i dagsläget 
fortfarande finns ca 4700 ha öppna marker vid Nedre Dalälven. Till detta tillkommer betydand 
arealer som i dag vuxit igen eller lagts under vatten i samband med regleringen av vissa av fjär
darna i området. Gissningsvis vara arealen hävdad mark under 1800-talet närmare det dubbla 
mot det som i dag fortfarande är övervägande öppet. Det finns en del områden som fortfarande 
hävdas och under det senaste årtiondena har flera områden restaurerats och åter börjat brukas 
som slåtter eller betesmark. Enligt data över vilka marker som har miljöersättningar och kun
skap om hävdade områden i de skyddade områdena så sköts i dag ca 550 ha som bete- eller 
slåttermark. 

4.5.4 Dalälven är en reglerad älv 

Dalälvens avrinningsområde utgör ca 17% av Sveriges yta och är en av Sveriges största älvar. 
Det är stora vattenmängder som kommer från fjällen och som möter ett flackt landskap där de 
karaktäristiska Nedre Dalälvsfjärdarna bildas. Dalälvens vatten har varit en resurs som nyttjats 
under många hundra år, bland annat till kvarnar och flottning. Mer omfattande människaskap
ade ändringar av vattenflödena, som påverkar årsvariationen i flöden har dock skett först under 
1900-talet. Dalälvens reglering har byggts ut i omgångar. De största och mest betydelsefulla för 
Nedre Datälven är regleringen av Siljan ( 1926) samt utbyggnaden av Trängslet på 1960-talet, 
övrigt består systemet av relativt sett mindre magasin. Man kan se mätbara ändringar i flödesre
gimen som resultat av dessa byggnationer. Jämför man årsvariationen i flöden före och efter 
Siljan utbyggdes, ser man i nyare tid att våröversvämningen generellt sett har blivit mindre, 
både i amplitud och i varaktighet. Frekvensen av större översvämningar har minskat betydligt, 
medelflödena på sommaren är i dag lägre och vinterflödena högre än innan utbyggnaderna. 
Detta har gjort att strandzonerna och älvpåverkade biotoper har minskat i areal och att vattnets 
påverkan är mindre i dag, då det översvämmas med kortare varaktighet. Frekvens av stora över
svämningar och deras och varaktighet är avgörande för vilka naturtyper som finns längs älven. 
Minskningen bidrar, i kombination med hävdens upphörande, till den igenväxning av älvängar 
och granens intrång i svämskogarna som vi i dag kan observera. Analyser av vegetationsutbred
ning visar att dagens utbredningsmönster speglar tidigare vattenföringsregimer, vilket innebär 
att det sker en ständig succession (bilaga 15). En annan tydtig förändring är att flödesföränd

ringarna har blivit mer frekventa. Medan vattnet innan magasinutbyggnaden bytte från stigande 
tiil fallande och omvänt ca J 0- J 5 gånger per år, växlar det i dag ungefår tio gånger så ofta. Detta 
har haft stora konsekvenser för växt-och djurlivet längs älven och resulterar även i stranderosion 
och ändrade sedimenteringsmönster. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-24 

IT -utrustning för ökad digital delaktighet 

INLEDNING 

Dnr 2014/654 

De iPads som Sala stadsbibliotek använde till att minska de digitala klyftorna mellan 
människor i vårat samhälle blev stulna vid ett inbrott på kultur- och fritidskontoret 
Detta äskande skulle bidra till att detta arbete kan fortsätta. 

Beredning 

Bilaga KFU 2014/17, äskande från Boel Simonsson, bibliotekschef 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kontorschef. 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att hos kommunstyrelsen äska om 40 tkr för inköp av 8 nya läsplattor, som ersätter 
de som blev stulna, i syfte att kunna fortsätta det pedagogiska arbete att överbygga 
den digitala klyftan. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att hos kommunstyrelsen äska om 40 tkr för inköp av 8 nya läsplattor, som ersätter 
de som blev stulna, i syfte att kunna fortsätta det pedagogiska arbetet att överbygga 
den digitala klyftan. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidskontoret, bibliotekschefen 

1::1<1" 2ö\i1-(:fd"' ~ 

l Utdragsbe ... kande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Boel Simonsson 

Till kultur och fritidsutskotten angående i t utrustning 

Ett av folkbibliotekens uppdrag är att arbeta för att minska digitoala ~ 
människor i vårt samhälle. Det görs på olika sätt. I vårt dagliga a :t-bE>~ 1' ~~ 
personer vid datorerna och svarar på frågor då behov uppstår. Vi b~~ ~ _ _ 0 l- n ______ , 
strukturerade och organiserade handledningstillfällen för att stC.ctja ct::t~~!.qJp,e....,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
använda och tillgodogöra sig kunskap kring datorer, Internet ocl-:t lä-s; h~~ e .r ~ "-------
uppfattar att det finns ett stort behov av detta i vårt samhälle. h 1' ~"f: "Son"""~---··'"'"'''"""'" ____ ,,, ...... 

~Or. V:.-----
Under 2013 sökte Sala stadsbibliotek pengar från Salasparbanks fon: 
fick 90 000 vilket möjliggjorde för oss att bland annat köpa 8 iPads. S: q ·~~ . _ 
kunna genomföra fler insatser för att öka den digitala delaktigheten <::>Y~""~ 11Jonce.------
digitala klyftan i Sala kommun. ~l'l :t'Q :--oar .,. 1:•~~~~~~: 

lll:sk:.q c 

Natten mellan den 29/30 mars hade vi i inbrott på Kultur- och fritids~ 
Någon eller några bröt upp altandörren och stal bland annat de if>ads ~Dt0r 
undervisningssyfte. Brottet är polisanmält. '-'l l) .q.,.... et. 

""'i 
Vi hade då under den nationella veckan" Get online week" genomfört l 
handledningstillfällen med just läsplattor. Därefter har planeringen oe~ek~ d 
pedagogiska arbete med just läsplattor avstannat då vi inte har något '-'"<'l.rt e 
arbeta med. Biblioteket har nu inte några iPads eller andra läsplattor atn,"'t~.t'i 
allmänhet. tt \>is.,~~- <ltt 

or 

Ärende: 

Vi äskar 40 000:- för inköp av 8 nya läsplattor i syfte att kunna fortsätt 
pedagogiska arbete att överbrygga den digitala klyftan. a "å.rt 

Boel Simonsson 

Bibliotekschef Sala kommun 

20140408 

SAlA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 77 00 

Fax: 0224-188 50 
sta dsb ibliotek@sala.se 
www.sala.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-24 

Sponsringspolicy för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2014/240 

KS § 52 återremitteras ärendet till kultur- och fritidsutskottet för vidare utredning 
om definitionen av "elitserieverksamhet" 

Beredning 

Bilaga KFU 2014/18, skrivelse samt förslag till sponsoravtal 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kontorschef 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
föreslå kommunstyrelsen beslutar 
att med definitionen "elit menas i senioridrott för lag att laget ligger i högsta 
divisionen/serien" anta sponsringspolicy för Sala kommun i enlighet med reviderad 
bilaga KFU 2014/18. 

Michael PB Johansson (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

;m med definitionen "elit menas i senioridrott för lag att laget ligger i högsta 
divisionen/serien" anta sponsringspolicy för Sala kommun i enlighet med reviderad 
bilaga KFU 2014/18. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
.:e-*i' '2-0\4-ti-1-2"\ ö{ 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

SKRIVELSE 

Sponsringspolicy för Sala kommun 

Bakgrund 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- 2 9 

''"'~0/Z'/oC: Vd 1'""""'<7 
Dpb: 

Sponsring innebär ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, 
där den ena parten förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta 
medel, varor och/ eller tjänster och den andra parten som motprestation 
tillhandahåller t ex exponering av företagsnamn, varumärke eller varor och 
tjänster till nytta för sponsorn i dennes verksamhet. Området tangerar 
marknadsföring. 
Det är skillnad mellan sponsring och kommersiell marknadsföring. För att 
anses vara sponsring får meddelandet endast innehålla uppgift om vem som 
står bakom sponsringen, t ex genom att företagsnamnet nämns, eller uppgift 
om att företaget får andra förmåner. Om det dessutom finns någon 
information om näringsidkarens produkter och verksamhet kan 
meddelandet vara kommersiell marknadsföring. Då gäller marknadsförings 
lagens regler. Med sponsring menas här den typ av överenskommelse då en 
kommunal verksamhet tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster till en 
verksamhet i utbyte mot exponering och eller andra förmåner. Med 
kommunal verksamhet menas i detta sammanhang Kommunstyrelse, 
facknämnd eller kommunalt bolag. 

Begrepp 
Sponsring är en marknadsföringsåtgärd med det yttersta målet att sälja ett 
företags/organisations produkter eller tjänster. Sponsringen skall ge det 
sponsrande företaget/ organisationen och dess produkter en positiv profil, 
goodwill. Sponsring innebär att ett företag/organisation stödjer till exempel 
en verksamhet, ett projekt eller ett arrangemang med pengar, produkter eller 
tjänster mot en rimlig motprestation, till exempel ett omnämnande som just 
sponsor. Det ligger i sakens natur att sponsring alltid sker öppet. Om stödet 
inte följs av ett krav på motprestation som kan ge företaget en värdemässigt 
rimlig marknadsföringseffekt, betraktas det inte som sponsring, utan som en 
ideell gåva. Annonsering i till exempel programblad, kataloger, på lagtröjor 
eller idrottsarenor är reklam/marknadsföring, inte sponsring. 
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Externt regelverk 
Det finns inte någon särskild lag eller förordning som definierar vad som 
menas med sponsring eller som reglerar hur sponsring ska hanteras, vare sig 
inom den privata eller den offentliga sektorn. Det finns heller ingenting i 
lagstiftningen som uttryckligen förbjuder sponsring inom offentlig 
verksamhet. N edan redovisas exempel på lagstiftningar som kan anses 
utgöra begränsningar inom sponsringsområdet 
Regeringsformen 
Kommunerna är bundna av objektivitetsprincipen som är grundlagsfäst i 
regeringsformen. Kommunerna ska behandla alla lika inför lagen samt iaktta 
saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Av detta följer att kommunen inte 
genom sponsring får utsätta sig för sådan påverkan att objektiviteten kan 
ifrågasättas. De villkor som sponsringen är förknippad med får alltså inte 
innebära att kommunen kommer i konflikt med objektivitetsprincipen. 
Kommunallagen 
Av kommunallagen framgår attvarje nämnd har ett ansvar för sitt 
verksamhetsområde. Sponsringen får inte påverka eller inskränka det 
politiska handlingsutrymmet. Sponsringen får alltså inte förknippas med 
villkor som påverkar verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet 

Syfte 
Syfte med sponsring av icke kommunal verksamhet är att exponera 
kommunen i positiva sammanhang där varumärket stärks. Målet skall vara 
att sprida kunskap om kommunen och att stärka kommunens 
föreningsverksamhet och evenemang/arrangemang som anordnas i 
kommunen 

Villkor 
Den sponsrade skall vara på elitnivå och bedriva samhällsnyttig verksamhet 
och det skall vara positivt för kommunen att kopplas samman med den 
sponsrade och den verksamhet, aktivitet eller evenemang som sponsringen 
avser. Kommunen sponsrar inte enskild person eller företag utan 
sponsringen riktar sig till angiven verksamhet i en förening inom kommunen 
eller specifika evenemang/arrangemang som anordnas i kommunen. 
Sponsring får endast ske av publika evenemang/arrangemang och föreningar 
som arrangerar svenska mästerskap, stora rikstävlingar eller annan 
elitserieverksamhet med lokalt ursprung inför publik. 

Med elit menas i senioridrott för lag att laget ligger i högsta divisionen/serien 
i idrotten. 

Begreppet elit innebär att föreningen befinner sig på nationell eller 
internationell nivå (högsta eller näst högsta divisionen/serien inom 
respektive idrott). 
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För Individuell idrott innebär elit att den aktive befinner sig på internationell 
nivå. 

All sponsring skall vara förenlig med av kommunen fastställda 
policydokument, program och planer 

Beslut om sponsring 
Ärenden om sponsring ska handläggas av kommunchef i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande. Beslut fattas vid varje enskilt 
sponsringstillfälle och den maximala sponsringssumman är tre basbelopp. 

Avtal 
Sponsring ska alltid regleras genom ett skriftligt avtal. skriftliga avtal ska 
upprättas oavsett sponsringens omfattning. I avtalet ska anges uppgifter om 
ansvar, syfte och mål med sponsorsamarbetet, sponsorsumma och 
motprestation, tidpunkt för avtalets upphörande, när det kan sägas upp av 
part samt åtgärder vid avtalsbrott och eventuell tvist. 

Uppföljning 
Kommunchefen ansvarar för att följa upp genomförandet och effekten av 
sponsringen tillsammans med sponsorn. 

Roger Nilsson 

Kontorschef 
Kultur och fritid 

Christofer Berg 

Enhetschef 
Informationsenheten 
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~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

AVTAL OM SPONSRING- underlag 
Under avsnitten i avtalet ges förslag på skrivningar. Skrivningarna i avtalet måste 
dock givetvis anpassas till det enskilda fallet. 
1 Avtalsparter 
Sala kommun, 212 000-2098 
733 25 Sala 
Sponsor (organisationsnummer) 
(nedan kallad Sponsorn) 
Adress 
Postadress 
2 Bakgrund 
I detta avsnitt ska en beskrivning ges av det som sponsringsavtalet avser och vad det 
har för syfte. 
3 Avtalsperiod 
Avtalsperioden måste bestämmas utifrån behovet i varje enskilt fall. Om det finns 
avtalsvillkor som gäller även efter evenemanget har avslutats bör avtalet gälla fram 
till dess att alla åtaganden som regleras i avtalet är avslutade. 
Detta avtal gäller från och med att det undertecknats av båda parter till och med (dag 
månad år) och upphör att gälla utan föregående uppsägning. 
4 Sponsorns åtagande 
Avsnittet ska innehålla en detaljerad beskrivning av vilken vara eller tjänst som 
sponsorn ska tillhandahålla kommunen Beroende på vad avtalet avser bör följande 
punkter regleras. 
l. Specifikation av varan eller tjänsten 
2. Mängd eller omfattning 
3. Leveranstidpunkt l utförandetidpunkt 
4. Leveranssätt l utforandesätt 
5. ÖVriga kostnader som sponsorn står för 
6. ÖVriga villkor 
5 Försäkringar 
Om det är någon speciell försäkring som det är angeläget att sponsorn tecknar bör 
detta anges särskilt, se exempel nedan 
Sponsorn ska, innan åtagandet påbörjas, teckna och vidmakthålla (ange vad det är för 
försäkring/försäkringar). 
Sponsorn är skyldig att vid fårfrågan uppvisa gällande försäkringsbrev. 
Om sponsorns åtagande innefattar en tjänst bör följande textfinnas med i avtalet. 
Sponsorn förbinder sig att se till att all hos sponsorn anställd och anlitad personal är 
fårsäkrad mot skador under åtagandets utförande. 
Sponsorn är skyldig att vid fårfrågan uppvisa gällande försäkringsbrev. 
6 Sponsorns upplysningsplikt 
Sponsorn ska så snart som möjligt underrätta kommunen när en risk för försening av 
sponsorns åtagande föreligger, orsaken till detta och när sponsorns åtagande i stället 
kan beräknas slutföras. Sponsorn ska även underrätta kommunen om det finns en risk 
för att sponsorn inte kan fullgöra sitt åtagande och andra omständigheter som är av 
vikt för kommunen att ha kännedom om. 
7 Ansvar 
Sponsorn ansvarar för de fel eller försummelser som ligger sponsorn till last vid 
åtagandets utförande och ska ersätta kommunen för de direkta skador som åsamkas 
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kommunen eller den mot vilken kommunen svarar. 
Sponsorns ansvar omfattar inte indirekt skada såvida inte sponsorn gjort sig skyldig 
till grov vårdslöshet. 
8 Hävning av avtalet 
Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten åsidosätter 
villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse för parten. 
Kommunen har vidare rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om 
l. sponsorn kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten, 
forsätts i konkurs, inleder ackordsforhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt 
kan antas ha kommit på obestånd, eller 
2. det på grund av sponsorns agerande finns en risk for att kommunen anseende 
skadas. 
9 Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och ska for att vara gällande 
undertecknas av båda parter. 
10 Tvist 
Partema är överens om att frågor som rör detta avtal i forsta hand ska försöka lösas i 
samförstånd mellan parterna. 
Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden, ska prövas och slutligt avgörs av svensk allmän 
domstol. 
11 Kontaktpersoner 
Kontaktperson för det här avtalet är 
för sponsorn: (ange namn och kontaktupp gifter) 
for kommunen (ange namn och kontaktuppgifter J 
Kontaktpersonen är den som ska kontaktas vid frågor med anledning av avtalet. 
Part ska skriftligen underrättas om ny kontaktperson utses. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

(Ort och datum) (Ort och datum) 

SALAKOMMUN XXX 

(namn) (namn) 
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l {]L l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-24 

Förändring i investeringsram - badplatser 

INLEDNING 

Dnr 2014/653 

Lokalförvaltarna har tillsammans med Kultur- och fritidskontoret gjort en snabb 
inventering av samtliga bad som skötts via föreningsdrift l inventeringen framkom 
behov även på andra badplatser. 

Beredning 

Bilaga KFU 2014/19, förslag till beslut 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kontorschef. 

Yrkanden 

Alnanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
.!!l;!; hemställa hos kommunstyrelsen att de investeringsmedel som idag finns hos 
lokalförvaltarna för "upprustning av Hällsjöbad et, bryggor, omklädningsrum med 
mera i samverkan med lokala föreningar" flyttas till kultur- och fritidskontoret och 
används till "upprustning av Hällsjöbadet och andra badplatser, bryggor, 
omklädningsrum mm i samverkan med lokala föreningar". 

Anders Westin (C) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Ajournering 
Mötet ajourneras i fem minuter. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

.!!l;!; hemställa hos kommunstyrelsen att de investeringsmedel som idag finns hos 
lokalförvaltarna för "upprustning av Hällsjö badet, bryggor, omklädningsrum med 
mera i samverkan med lokala föreningar" flyttas till kultur- och fritidskontoret och 
används till "upprustning av Hällsjöbadet och andra badplatser, bryggor, 
omklädningsrum mm i samverkan med lokala föreningar". 

Utdrag 
Kultur- och fritidskontoret 
Kommunstyrelsen 
"t';~.v 2.oll.\-ch -z..q ~ 

l Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- 2 9 
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Kultur- och fritidsutskott 

Förändring i investeringsram 

Lokalförvaltarna har 200 tkr i investeringsmedel för "Upprustning av 
Hällsjöbadet, bryggor, omklädningsrum, mm i samverkan med lokala 
föreningar" 

Lokalförvaltarna har tillsammans med Kultur- och fritidskontoret gjort en 
snabb inventering av samtliga bad som skötts via föreningsdrift l 
inventeringen framkom behov även på andra badplatser. 

Då Kultur- och fritidskontoret ansvarar för skötseln av baden och är även det 
kontor som har kontakt med de föreningar som ideellt sköter baden. Önskar 
kultur- och fritidskontoret att de investeringsmedel som finns för 
"Upprustning av Hällsjöbadet, bryggor, omklädningsrum, mm i samverkan 
med lokala föreningar" flyttas över till kultur- och fritidskontoret och 
används till "Upprustning av badplatser, bryggor, omklädningsrum, mm i 
samverkan med lokala föreningar". 

Detta möjliggör större flexibilitet och vi undviker problematiken med ökad 
drift genom hyror på gjorda investeringar 

Förslag till beslut 

att de investeringsmedel som finns för "Upprustning av Hällsjöbadet, 
bryggor, omklädningsrum, mm i samverkan med lokal föreningar" flyttas till 
kultur- och fritidskontoret och används till "Upprustning av badplatser, 
bryggor, omklädningsrum, mm i samverkan med lokal föreningar 

Kultur- och fritidskontoret 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

SALA KOMMUN 
Kom m unstyreisens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 

Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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SALA 
KOMMUN 

§KFU24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-24 

Redovisning av tidsplan för idrott- och fritidsplan 

INLEDNING 

Dnr 2014/65 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 157 att ge kultur- och fritidsutskottet i 
uppdrag att ta fram en lokal idrotts- och fritidsplan fOr Sala kommun i samarbete 
med det lokala föreningslivet. 

Beredning 

Ärendet föredras av Åke Lantz, fritidsutvecklare. 

Yrkanden 

Alnanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
1!t!; till kommunstyrelsen hemställa att i oktober fä återkomma med tid för 
fårdigställande av idrott och fritidsplan, samt 
att fritidsutvecklaren i september månad ska ge en återkoppling till kultur- och 
fritidsutskottet 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

gtJ; till kommunstyrelsen hemställa att i oktober få återkomma med tid för 
fårdigställande av idrott och fritidsplan, samt 

gtJ; fritidsutvecklaren i september månad ska ge en återkoppling till kultur- och 
fritidsutskottet 

Utdrag 
Kultur- och fritidskontoret, Åke Lantz 
Kommunstyrelsen 

f "t' Jofl{-1),- 2"1 '<\ 

l Utdragsbestyrkande 
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§ 107 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-22 

Dnr 2014/305 

Plan för Sala stad - fördjupning av översiktsplan, antagande 

INLEDNING 
Upprättande av Plan för Sala stad- fördjupning av översiktsplan, syftar till att 
rationalisera och förenkla beslutsfattandet Med en gemensam bild av framtiden 
blir det lättare att se på ett enskilt beslut i ett större perspektiv. 

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 l. 
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. 

Sofia Elrud föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att anta Plan för Sala stad- fördjupning av översiktsplan. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att anta Plan för Sala stad- fördjupning av översiktsplan. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
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§ 112 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-22 

Dnr 2014/429 

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

INLEDNING 
Kommunstyrelsen tillsatte 2013-09-10, § 216/2013 en parlamentariskgrupp med 
uppgift att genomföra en översyn av politisk organisation och förvaltningsorganisat
ion 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. 
Handling inkommer, bilaga KS 2014/106/3, avvikande uppfattning från Salas Bästa. 
Handling inkommer, bilaga KS 2014/106/4, missiv från Per-Olov Rapp [S). 

Glenn Andersson föredrar ärendet. Lars-Göran Carlsson deltar vid ärendets behand
ling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp [S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att tillstyrka parlamentariska gruppens förslag med följande tillägg/förtydligande; 
att rätt till insynsplats bör endast parti ha, som är representerat i kommunfullmäk
tige i Sala och som saknar ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens ledningsutskott, 
att flytta§ 18 Uppräkning av arvoden och ersättningar, i Förslag till bestämmelser 
om ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2015-2018, som punkt 2, 
att i§ 8 Arvoden kommunalråd/ oppositionsråd, lägga till att det gäller kommunalt 
arvode. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att tillstyrka parlamentariska gruppens förslag med följande tillägg/förtydligande; 

att kommunala pensionärs- och handikapprådet fortsätter ligga direkt under kom
munstyrelsen, 

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

att rätten till insynsplats begränsas till att gälla partiets representant ur fullmäktige
gruppen, 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes slgn 

forts§ 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-22 

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

att i§ 8 Arvoden kommunalråd/ oppositionsråd, lägga till att det gäller kommunalt 
arvode. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

j (L 
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KS 2014/106/4 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- 2 2 
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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." 

l (2) 
2014-04-22 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Ordförande 

per -o lov. rapp@ sa la.se 
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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 
lednings utskott. 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 

Kommunstyrelsen 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 kommun 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 Al derfors (fp), Joachim 
Nordlund (v), Beatrice W oldert (mp), kommunchefjenny 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 kommun för 
mandatperioden 201S - 2018. 

Kommunfullmäktige föreslås oförändrat 4Sledamöter och 21 ersättare. Nuvarande beredningar föreslås 
avskaffas förutom presidieberedning och demokratiberedning. I demokratiberedningen föreslås 
gruppledarna ingå. Pensionärs-och handikapprådet föreslås ingå i demokratiberedningens uppdrag liksom 
ungdomsråd och integration. Föreslås vidare att kommunfullmäktige kan inrätta tidsbegränsade beredningar 
för specifika tidsbegränsade uppdrag. 

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

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslås bestå av S ledamöter och S ersättare. Insynsplats i 
kommunstyrelsens ledningsutskott gäller för småparti med plats i kommunstyrelsen. Insynsplats i 
kommunstyrelsen 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 ledamöter varav en är ordförande. 

Föreslås avskaffande av övriga utskott under kommunstyrelsen samt jävsnämnden. 

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

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

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

Föreslås inrättande av en kultur-och fritidsnämnd bestående av S ledamöter och 3 ersättare. Vänsterpartiet 
har avvikande uppfattning och föreslår istället ?ledamöter 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 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, fullmäktigeberedning, 
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 

§ 3 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, 

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. 
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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. 

§ 4 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, 
dvs 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. 

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. 
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Med ersättning från arbetslöshetsersättning jämställs andra arbetsmarknadspolitiska 
stödformer som avser att ersätta arbetsinkomst. 

§ 5 Kommunal pension/förlorad pensionsförmån 

Förtroendevald omfattas av pensionsförmån enligt OPF-KL, PBF-KL, PRF-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. 

§ 6 Förlorad semesterförmån 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med 
0,23 %av riksdagsmannaarvodet 1375 kronor per dag. 

§ 7 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. 

§ 8 Arvoden kommunalråd/oppositionsråd 

Kommunalråd som tillika är kommunstyrelsens ordförande ska uppbära ett 
månadsarvode motsvarande 100% av riksdagsmannaarvodet, f n 59 800 
kronor per månad. 

Kommunalråd får inte uppbära annat arvode än vad som här angivits och 
ej heller sammanträdes eller förrättningsarvode enligt§§ 2-3. 
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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 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. 

§ 9 Fasta arvoden 

Fasta arvoden ska utgå till ordförande/oppositionsledare enligt följande. 

Kommunfullmäktige 45 st ordinarie, 21st ersättare 

Kommunfullmäktiges presidieberedning 

Ordförande 7% av riksdagsmannarvodet 4186 kronor per månad 

1 v ordförande 1,5 %av riksdagsmannarvodet 897 kronor per månad 

2 v ordförande 1,5% av riksdagsmannarvodet 897 kronor per månad 

Beredningen för demokrati 

Ordförande 3% av riksdagsmannarvodet 1794 kronor per månad 

Tidsbegränsad beredning utsedd av kommunfullmäktige i specifik fråga 

Ordförande 3% av riksdagsmannarvodet 1794 kronor per månad 
för den tid beredningens uppdrag pågår 

Partigruppledare 3% av riksdagsmannarvodet 1794 kronor per månad 
Partigruppledarna ingår som ledamöter i demokratiberedningen 

Kommunstyrelsen 13 st ordinarie, 13 st ersättare, insynsplats 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 5 st ordinarie, 5 st er
sättare, insynsplats 

Ordförande, tillika ledningsutskott och kommunalråd, se § 8 

1 v ordförande, ledningsutskott 20% av riksdagsmannarvodet 11 960 kronor 
per månad 
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2 v ordförande, tillika oppositionsråd, ledningsutskott, 80% av riks
dagsmannarvodet, 47 840 kronor per månad 

Arbetsgivarutskottet 3 st ordinarie 

Ordförande 25% av riksdagsmannaarvodet 14 950 kronor per månad 

Bygg- och miljönämnd 5 ordinarie, 5 st ersättare 

Ordförande 10% av riksdagsmannarvodet 5 980 kronor per månad 
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Oppositionsledare 2,5% av riksdagsmannaarvodet 1495 kronor per månad 

Kultur- och fritidsnämnd 5 st ordinarie, 3 st ersättare 

Ordförande 10% av riksdagsmannaarvodet 5 980 kronor per månad 

Oppositionsledare 2,5% av riksdagsmannarvodet 1495 kronor per månad 

skolnämnd 7 st ordinarie, 7 st ersättare 

Ordförande 40% av riksdagsmannarvodet 23 920 kronor per månad 

Oppositionsledare 4;167% av riksdagsmannaarvodet 2492 kronor per 
månad 

Vård-och omsorgsnämnd ?st ordinarie, 7 st ersättare 

Ordförande 40% av riksdagsmannaarvodet 23 920 kronor per månad 

Oppositionsledare 4,167% av riksdagsmannaravadet 2492 kronor per 
månad 

Socialjour 1% av riksdagsmannaarvodet 598 kronor per månad 

Revision 

Ordförande 4;167% av riksdagsmannaarvodet 2492 kronor per månad 

Revisorer 2,083% av riksdagsmannaarvodet 1246 kronor per månad 

Valnämnd 

Ordförande 4,167% av riksdagsmannaarvodet 2492 kronor per månad/ 
valår 

Annat år 1,25% av riksdagsmannaarvodet 748 kronor per månad 

överförmyndare 

10% av riksdagsmannaarvodet 5980 kronor per månad 
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Ersättare 3% av riksdagsmannaarvodet 1794 kronor per månad 

§ 10 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. 

§ 11 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 
ramen för fast arvode 

Rutinmässigt följa verksamhetens arbete 
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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 1495 kronor per månad 

Hesa b 

Ordförande 2,5% av riksdagsmannaarvodet 1495 kronor per månad 

salabostäder AB 

Ordförande 8,333% av riksdagsmannaarvodet 4983 kronor per månad 

Sala Silvergruva AB 

Ordförande 8,333% av riksdagsmannaarvodet 4983 kronor per månad 

Lekmannarevisorerna i bolag 

Fast arvode utgår med 0,166% av riksdagsmannaarvodet 99 kronor 
per månad. 

Fast arvode utgår med 0,833% av riksdagsmannaarvodet 498 kronor 
per månad för revisorer i salabostäder AB och Sala-Heby Energi AB. 
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Förtroendevald har rätt till ersättning för deltagande i sammanträden/ 
förrättningar. 
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Arvode utgår med 0,32% av riksdagsmannarvodet, dvs 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 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, för närvarande 382 kronor. 

§ 13 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 traktamentsavstalet. 

§ 14 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, för närvarande 161 kronor per timme 
dock högst 1288 kronor per dag. 

§ 15 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. 
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Ersättning utgår med 0,27% av riksdagsmannarvodet, för närvarande 161 kronor 
per timme, dock högst 1288 kronor per dag. 

§ 16 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, för närvarande 161 kronor 
per timme, dock högst 1288 kronor per dag. 

§ 17 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. 

§ 18 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 gällande riksdagsmannarvodet per den 31/10 
varje år. 

§ 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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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 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, fullmäktigeberedning, 
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 

§ 3 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, 

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. 
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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. 

§ 4 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, 
dvs 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. 

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. 
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Med ersättning från arbetslöshetsersättning jämställs andra arbetsmarknadspolitiska 
stödformer som avser att ersätta arbetsinkomst. 

§ 5 Kommunal pension/förlorad pensionsförmån 

Förtroendevald omfattas av pensionsförmån enligt OPF-KL, PBF-KL, PRF-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 ut beta Ini ng 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. 

§ 6 Förlorad semesterförmån 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med 
0,23 %av riksdagsmannaarvodet 1375 kronor per dag. 

§ 7 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. 

§ 8 Arvoden kommunalråd/oppositionsråd 

Kommunalråd som tillika är kommunstyrelsens ordförande ska uppbära ett 
månadsarvode motsvarande 100% av riksdagsmannaarvodet, f n 59 800 
kronor per månad. 

Kommunalråd får inte uppbära annat arvode än vad som här angivits och 
ej heller sammanträdes eller förrättningsarvode enligt§§ 2-3. 
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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. 

Oppositionsr~d, tillika 2 v ordf i kommunstyrelsen, 80% av riksdagsmanna
arvodet fn 47 840 kronor per månad. 
Oppositionsråd får inte uppbära annat 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. 

§ 9 Fasta arvoden 

Fasta arvoden ska utgå till ordförande/oppositionsledare enligt följande. 

Kommunfullmäktige 4S st ordinarie, 21st ersättare 

Kommunfullmäktiges presidieberedning 

Ordförande 7% av riksdagsmannarvodet 4186 kronor per månad 

l v ordförande l,S% av riksdagsmannarvodet 897 kronor per månad 

2 v ordförande l,S% av riksdagsmannarvodet 897 kronor per månad 

Beredningen för demokrati 

Ordförande 3% av riksdagsmannarvodet 1794 kronor per månad 

Tidsbegränsad beredning utsedd av kommunfullmäktige i specifik fråga 

Ordförande 3% av riksdagsmannarvodet 1794 kronor per månad 
för den tid beredningens uppdrag pågår 

Partigruppledare 3% av riksdagsmannarvodet 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 

1 v ordförande, ledningsutskott 20% av riksdagsmannarvodet 11 960 kronor 
per månad 
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2 v ordförande, tillika oppositionsråd, ledningsutskott, 80% av riks
dagsmannarvodet, 47 840 kronor per månad 

Arbetsgivarutskottet 3 st ordinarie 

Ordförande 20% av riksdagsmannaarvodet 11 960 kronor per månad 

Bygg- och miljönämnd 5 ordinarie, 5 st ersättare 

Ordförande 10% av riksdagsmannarvodet 5 980 kronor per månad 
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Oppositionsledare 2,5% av riksdagsmannaarvodet 1495 kronor per månad 

Kultur- och fritidsnämnd 5 st ordinarie, 3 st ersättare 

Ordförande 10% av riksdagsmannaarvodet 5 980 kronor per månad 

Oppositionsledare 2,5% av riksdagsmannarvodet 1495 kronor per månad 

skolnämnd 7 st ordinarie, 7 st ersättare 

Ordförande 40% av riksdagsmannarvodet 23 920 kronor per månad 

Oppositionsledare 4;167% av riksdagsmannaarvodet 2492 kronor per 
månad 

Vård-och omsorgsnämnd 7st ordinarie, 7 st ersättare 

Ordförande 40% av riksdagsmannaarvodet 23 920 kronor per månad 

Oppositionsledare 4,167% av riksdagsmannaravadet 2492 kronor per 
månad 

Socialjour 1% av riksdagsmannaarvodet 598 kronor per månad 

Revision 

Ordförande 4;167% av riksdagsmannaarvodet 2492 kronor per månad 

Revisorer 2,083% av riksdagsmannaarvodet 1246 kronor per månad 

Valnämnd 

Ordförande 4,167% av riksdagsmannaarvodet 2492 kronor per månad/ 
valår 

Annat år 1,25% av riksdagsmannaarvodet 748 kronor per månad 

överförmyndare 

10% av riksdagsmannaarvodet 5980 kronor per månad 
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Ersättare 3% av riksdagsmannaarvodet 1794 kronor per månad 

§ 10 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. 

§ 11 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 
ramen för fast arvode 

Rutinmässigt följa verksamhetens arbete 
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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 1495 kronor per månad 

Hesa b 

Ordförande 2,5% av riksdagsmannaarvodet 1495 kronor per månad 

salabostäder AB 

Ordförande 8,333% av riksdagsmannaarvodet 4983 kronor per månad 

Sala Silvergruva AB 

Ordförande 8,333% av riksdagsmannaarvodet 4983 kronor per månad 

Lekmannarevisorerna i bolag 

Fast arvode utgår med 0,166% av riksdagsmannaarvodet 99 kronor 
per månad. 

Fast arvode utgår med 0,833% av riksdagsmannaarvodet 498 kronor 
per månad för revisorer i salabostäder AB och Sala-Heby Energi AB. 
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Förtroendevald har rätt till ersättning för deltagande i sammanträden/ 
förrättningar. 
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Arvode utgår med 0,32% av riksdagsmannarvodet, dvs 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 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, för närvarande 382 kronor. 

§ 13 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 traktamentsavstalet. 

§ 14 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, för närvarande 161 kronor per timme 
dock högst 1288 kronor per dag. 

§ 15 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. 
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Ersättning utgår med 0,27% av riksdagsmannarvodet, för närvarande 161 kronor 
per timme, dock högst 1288 kronor per dag. 

§ 16 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, för närvarande 161 kronor 
per timme, dock högst 1288 kronor per dag. 

§ 17 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. 

§ 18 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 gällande riksdagsmannarvodet per den 31/10 
varje år. 

§ 18 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. 

§ 19 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 nämndssekretera re/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. 

§ 20 Utbetalning 

Fast arvode utbetalas med en tolftedel varje månad. Ersättning i övrigt utbetalas 
månadsvis i efterskott. 

§ 21 Tolkning och tillämpning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar om tolkning och tillämpning av dessa 
regler. 
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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 styrningsmässig aspekt. 

• Vi anser att nämndsmodell en, 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. I 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 SIFAB 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. 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-04-22 

Dnr 2014/645 

Förslag till regler för kommunalt partistöd i Sala kommun 

Beredning 
Bilaga KS 2014/107/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning. 

Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att anta förslag till regler för kommunalt partistöd, bilaga KS 2014/107/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anta förslag till regler för kommunalt partistöd, bilaga KS 2014/107 /l. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Ut d ra g s be styrka n de 
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Bilaga KS 2014/107/1 

~SALA 
~KOMMUN 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- 1 4 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING Dlarlenr'?OJ4.fb~J11Ktbllaga 1; 

D~b: 

Förslag till regler för kommunalt partistöd i Sala kommun 

l kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. 
l Sala kommun ska därutöver följande gälla. 

l§ 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 kommuna !lagen. 

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 utbetalning 
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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