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Kallelse och ärendelista till 
Kommunfullmäktige 

 
Tid: 2021-09-27 kl. 18:00 
Plats: Presidiet tjänstgör i Elinsalen, Stadshuset 
 
Ledmöter deltar via teams (distansnärvaro) enligt överenskommelse mellan samtliga partier. 
Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta gruppledare. 

 
 

Dagordning  

Inledning 
- Mötets öppnande 
- Val av protokolljusterare 
- Upprop 

Ärenden 

1  Fastställande av dagordning 

2  
Anmälan av nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

3  Anmälan av nya motioner och medborgarförslag 

4  Frågor och Interpellationer 

5 KS2021.0057 
Svar på motion om gratis tillgång omgående till längdskidspår 
för skolungdom och pensionärer 
Politiskt föredragande: Petter Fahlström (L)  

6 KS2021.0220 
Medfinansiering och samverkansavtal Trafikplats Stallsiken, 
väg 26. TRV 2017/115433 
Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M) 

7 KS2021.0221 
Utökat väghållaransvar i samband med övertagande av Tidan 
och Värings vägföreningar 
Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)  

8 KS2021.0212 
Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2022 Avfallshantering 
Östra Skaraborg 
Politiskt föredragande: Martin Odenö (M) ) 

9 KS2021.0248 
Beslut om Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 
Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M) 
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10 KS2021.0154 

Godkännande av förbundsordning för kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg med föreslagen 
namnändring till Avfall & Återvinning Skaraborg 
Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)  

11 KS2021.0191 
Policy för likabehandling 
Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)  

12 KS2019.0381 
Revidering av energi- och klimatplan till energi- och 
klimatanpassningsplan. 
Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)  

13 KS2021.0263 
Omställning av flygplatsområde till etableringsmark för nya 
industrier 
Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M) 

14 KS2021.0247 
Beslut om Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg 

15 KS2021.0035 

Rapport om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal 2 år 
2021 
Politiskt föredragande: Anna Bergmn (M) och Theres 
Sahlström (M)  

16 KS2021.0005 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 27 september 

17  
Valärenden 
Politiskt föredragande: Martin Odenö (M) 

 
 
Skövde, 2021-09-15 
 
 
 
 

Conny Brännberg (KD)  Agneta Tilly  

Ordförande Sekreterare 

 



83/21 Fastställande av dagordning -   :

Denna behandling '83/21 Fastställande av dagordning' har inget tjänsteutlåtande.



84/21 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige -   :

Denna behandling '84/21 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige' har inget tjänsteutlåtande.



85/21 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag -   :

Denna behandling '85/21 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag' har inget tjänsteutlåtande.



86/21 Frågor och Interpellationer -   :

Denna behandling '86/21 Frågor och Interpellationer' har inget tjänsteutlåtande.



87/21 Svar på motion om gratis tillgång omgående till längdskidspår för skolungdom och pensionärer - KS2021.0057-7 Svar på motion om gratis tillgång omgående till längdskidspår för skolungdom och pensionärer : Svar på motion om gratis tillgång omgående till längdskidspår för skolungdom och pensionärer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-06-07 

Diarienummer: KS2021.0057-7 

Handläggare: Agneta Tilly 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Svar på motion om gratis tillgång omgående till 

längdskidspår för skolungdom och pensionärer 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Bakgrund 

Motionen föreslår gratis tillgång till längdskidåkning för skolungdom upp till 20 år samt till 

pensionärer 65 år och äldre på Billingen Skövdes längdskidspår. Motionen trycker på vikten 

av möjlighet till motion i spåren på grund av restriktioner orsakade av pandemin. 

 

Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande yttrande och föreslår att motionen avslås. 

Billingen Skövde har västra Sveriges bästa längdskidanläggning. Idag erbjuds barn och unga 

upp till och med 16 år fri skidåkning i anläggningens spår. Den beslutade avgiften för 

anläggningens skidspår är en förutsättning för att kunna tillhandahålla attraktiva och 

kvalitativa spår. Åldersgränser för betalning följer branschorganisationens rekommendationer 

och även andra anläggningars. I jämförelse med närliggande anläggningar erbjuder Billingen 

idag en lägre spåravgift. 

 

Därav föreslår Kultur- och fritidsnämnden att motionen ska avslås. 

Handlingar 

NY VERSION Motion om gratis tillgång omgående till längdåkningsspår för skolungdom 

och pensionärer (SD)                                                                                                                                                    

KFN § 24/21 Motion om gratis tillgång omgående tilllängdåkningsspår för skolungdom och 

pensionärer                                                                                                                                                    

Beslut KS, 2021-09-06, Ärende 140/21, Svar på motion om gratis tillgång omgående till 

längdskidspår för skolungdom och pensionärer 

 

Skickas till 

Motionären 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-06-07 

Diarienummer: KS2021.0057-7 

Handläggare: Agneta Tilly 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Handläggare 

Agneta Tilly 

Kommunstyrelsen 
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Skövde kommun  Protokollsutdrag                         7 
(21) 
Kultur- och fritidsnämnden   
 

 

KFN § 24/21 
Motion om gratis tillgång omgående till 
längdåkningsspår för skolungdom och pensionärer 

KFN2021.0020 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-05-19 20/21 

2 Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-02 24/21 

 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Yrkanden 

Göran Segerstedt (SD) yrkar på bifall för motionen. 

Emilia Uvesten Gustafsson (C) yrkar på avslag för motionen.   

 

Beslutsgång 

Ordförande Petter Fahlström ställer de båda yrkanden mot varandra och finner att 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskotts förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Omröstning  

Omröstning genomföras genom följande beslutsgång:  

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för avslag av motionen. 

Nej-röst för bifall av motionen.  

 

Ordförande finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutat föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen.  

 

Omröstningsresultat  

Med 8 ja-röster för avslag till motionen och 1 nej-röst för bifall till motionen beslutar 

Kultur- och fritidsnämnden i enlighet med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts 

förslag till beslut. 

 

Följande röstar JA (8 st): Kimberly Freiman (C), Malin Wadman (S), Helene Lundqvist 

(M), Emilia Uvesten Gustafsson (C), Jörgen Frödelius (S), Ewa-Britt Dahl (S), Eva-Lill 

Nilsson (MP), Petter Fahlström (L). 

 

Följande röstar NEJ (1 st): Göran Segerstedt (SD)  
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Skövde kommun  Protokollsutdrag                         8 
(21) 
Kultur- och fritidsnämnden   
 

 

Reservation  

Göran Segerstedt (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

 

Bakgrund 

Kultur och fritidsnämnden har getts möjlighet till yttrande gällande ovanstående motion. 

 

Motionen föreslår gratis tillgång till längdskidåkning för skolungdom upp till 20 år samt 

till pensionärer 65 år och äldre på Billingen Skövdes längdskidspår. Motionen trycker på 

vikten av möjlighet till motion i spåren på grund av restriktioner orsakade av pandemin. 

 

Billingen Skövde har västra Sveriges bästa längdskidanläggning. Idag erbjuds barn och 

unga upp till och med 16 år fri skidåkning i anläggningens spår. Den beslutade avgiften 

för anläggningens skidspår är en förutsättning för att kunna tillhandahålla attraktiva och 

kvalitativa spår. Åldersgränser för betalning följer branschorganisationens 

rekommendationer och även andra anläggningars. I jämförelse med närliggande 

anläggningar erbjuder Billingen idag en lägre spåravgift. 

 

Därav föreslår Kultur- och fritidsnämnden att motionen ska avslås. 

 

Handlingar 

Begäran om yttrande över motion om gratis tillgång omgående till längdåkningsspår för 

skolungdom och pensionärer                                                                                                                                                    

KS2021.0057-2 NY VERSION Motion om gratis tillgång omgående till 

längdåkningsspår för skolungdo 609553_1_1                                                                                                                                                    

KS2021.0057-4 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 

den 2021-02-24 - 615876_1_1 

 

Skickas till 

SD Skövde 
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Motion till KF för vidare överlämning till nämnd(mots) 

för skyndsamt beslut. 

Gratis tillgång omgående till längdåkningsspår för 

skolungdom och pensionärer 

I spåren av restriktioner - orsakade av pandemin - har 

möjligheter att utöva sport/motion i grupper och inomhus 

blivit omöjliga. På toppen av vår stolthet, Bilingeberget, har vi 

ett längdåkningsspår som är gratis att nyttja för barn och 

ungdom till 16 år, för övriga kostar det 60 kr per dygn. 

I detta läge är det viktigare än någonsin att erbjuda tillfällen 

till motion för att befrämja hälsan. Nu måste vi bevisa att vi 

verkligen bryr oss om detta! Därför måste vi göra allt vi kan 

för kommunens invånare ska få ta del av de resurser som 

finns tillgängliga. 

Framför allt måste vi fatta ett snabbt beslut! 

Därför yrkar vi följande:  

1. Vi yrkar på att: ungdomar upp till 20 år skall få nyttja 

längdåkningsspåret på Billingen gratis. 

 2. Vi yrkar på att: pensionärer från 65 års ålder skall få nyttja 

längdåkningsspåret på Billingen gratis. 

 

SD Skövde  

Jerzy Kucier 

2020-01-19 
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Skövde kommun  Protokollsutdrag                         16 
(28) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott   
 

 

KSAU § 120/21 
Svar på motion om gratis tillgång omgående till 
längdskidspår för skolungdom och pensionärer 

KS2021.0057 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-23 120/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Bakgrund 

Motionen föreslår gratis tillgång till längdskidåkning för skolungdom upp till 20 

år samt till pensionärer 65 år och äldre på Billingen Skövdes längdskidspår. 

Motionen trycker på vikten av möjlighet till motion i spåren på grund av 

restriktioner orsakade av pandemin. 

 

Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande yttrande och föreslår att motionen 

avslås. 

 

Billingen Skövde har västra Sveriges bästa längdskidanläggning. Idag erbjuds 

barn och unga upp till och med 16 år fri skidåkning i anläggningens spår. Den 

beslutade avgiften för anläggningens skidspår är en förutsättning för att kunna 

tillhandahålla attraktiva och kvalitativa spår. Åldersgränser för betalning följer 

branschorganisationens rekommendationer och även andra anläggningars. I 

jämförelse med närliggande anläggningar erbjuder Billingen idag en lägre 

spåravgift. 

 

Därav föreslår Kultur- och fritidsnämnden att motionen ska avslås. 

Handlingar 

NY VERSION Motion om gratis tillgång omgående till längdåkningsspår för 

skolungdom och pensionärer (SD)                                                                                                                                                  

KFN § 24/21 Motion om gratis tillgång omgående till längdåkningsspår för 

skolungdom och pensionärer 

Skickas till 

Motionären 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 



88/21 Medfinansiering och samverkansavtal Trafikplats Stallsiken, väg 26. TRV 2017/115433 - KS2021.0220-1 Medfinansiering och samverkansavtal Trafikplats Stallsiken, väg 26. TRV 2017/115433 : Medfinansiering och samverkansavtal Trafikplats Stallsiken, väg 26. TRV 2017/115433

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-06-14 

Diarienummer: KS2021.0220-1 

Handläggare: Daniel Lindh 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Medfinansiering och samverkansavtal Trafikplats 

Stallsiken, väg 26. TRV 2017/115433 

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att: 

1. Teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende bygghandling och 

produktion av ny trafikplats vid Stallsiken. 

2. Medel för medfinansiering belastar Skövde kommuns finansenhet med 18 miljoner 

kronor. 

3. Överlåta till ekonomichef att avgöra om beloppet för medfinansiering i punkt 2 ska 

belasta kommunens resultat för 2021 eller om det ska aktiveras och skrivas av på en 

period om högst 25 år. 

Bakgrund 

I takt med att Trädgårdsstaden och handelsområdet vid Stallsiken växer har behovet av en ny 

trafikplats vid Stallsiken ökat. Den nuvarande cirkulationen orsakar idag långa köer på väg 26 

både under vardagar och helger. En generell ökning av trafiken i Skövde är också anledningen 

till den ökade belastningen på platsen. 

 

Skövde kommun genomförde tillsammans med Trafikverket en åtgärdsvalsstudie för hela 

Skövde tätort under år 2017. I denna pekades ett antal åtgärder ut för att förbättra 

tillgängligheten i Skövde. Åtgärderna bestod bland annat av ombyggnation av 

Hallenbergsrondellen, ombyggnation till tvåfältiga rondeller både kommunens anläggning 

som på Trafikverkets samt en ombyggnation av Trafikplats Stallsiken. 

 

Under år 2018 påbörjades arbete med en ny vägplan vars syfte var att möjliggöra en 

ombyggnation på platsen. Under arbetet med en ny vägplan har de kostnader som krävs för 

ombyggnationen blivit mer konkreta. För att vägplanen ska kunna antas och projektet ska 

kunna fortlöpa till produktion krävs att kommunen tecknar ett avtal med Trafikverket. 

Fördelningen mellan kommunen och Trafikverket är uppdelat så att Trafikverket står för sina 

kostnader kopplat till förändringar i deras anläggning och kommunen står för kostnader för att 

kunna tillskapa den nya anläggningen som kommer bli kommunal. Fördelningen mellan 

statlig och kommunal väg framgår av avtalsförslaget. Väg 26 kommer löpa genom den nya 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-06-14 

Diarienummer: KS2021.0220-1 

Handläggare: Daniel Lindh 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

trafikplatsen och fortsätta vara statlig väg medan själva trafikplatsen med brokonstruktioner 

och ramper kommer vara kommunal. Samma princip som exempelvis vid Norra Ryds 

trafikplats. 

Finansiering av åtgärden 

För Skövde kommuns del kommer projektet att finansieras delvis genom investeringsmedel 

och delvis genom driftsmedel avseende medfinansiering som krävs för att den kommunala 

anläggningen ska kunna produceras. Medfinansieringen kommer uppgå till 18 mnkr och 

investeringen till 58 mnkr. Totalt kommer projektet därför att belasta kommunen med 76 

mnkr. 

 

Sektor samhällsbyggnad har för att fastställa rimligheten i kostnaderna gjort en jämförelse 

med Trafikplats Norra Ryd. Vilket är den trafikplats som i närtid genomförd med ungefär 

samma förutsättningar. Det finns vissa faktorer dock som skiljer de två anläggningarna åt 

både i tid och konstruktion. 

 Norra Ryds trafikplats består av en bro med gång och cykelväg integrerad medan 

Stallsikens trafikplats kommer bestå av två broar för fordonstrafik, för att uppnå en 

cirkulation. Dessutom byggs en separat gång- och cykelbro för att hantera de 

oskyddade trafikanterna på ett säkert sätt. 

 Norra Ryds trafikplats byggdes på jungfrulig mark medan Stallsikens trafikplats byggs 

i en befintlig miljö där en befintlig konstruktion måste hanteras i projektet. 

 Sträckan förbi Norra Ryd hade avsevärt mindre trafik att hantera under byggtid. Vid 

Stallsiken är det generellt större trafikströmmar och det är dessutom trafik i fler 

riktningar vilket kommer påverka projektet. 

 

Norra Ryds trafikplats hade en total produktionskostnad på 54 mnkr. För att få en lämplig 

kostnad att addera för gång- och cykelbro så har jämförelse med gång och cykelbro vid Aspö 

trafikplats gjorts. Aspöbron hade en produktionskostnad på ungefär 10 mnkr och vid 

jämförelse med trafikplats Stallsiken så är kostnad per längdmeter likvärdig. Ovanstående 

punkter som beskriver komplicerande faktorer mellan projekten gör att kalkylen för Stallsiken 

blir högre. 

 

Trafikverket har å sin sida också gjort jämförelser mellan sin kalkyl och likartade projekt som 

de genomför och finner kalkylen rimlig. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-06-14 

Diarienummer: KS2021.0220-1 

Handläggare: Daniel Lindh 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Konsekvensanalys vid utebliven investering 

Sektor samhällsbyggnad bedömer att trafiknätet inom Skövde kommun kommer drabbas 

negativt av en utebliven investering. Vid ett fortsatt tryck på platsen kommer trafik söka sig 

till andra områden där det inte är av godo att trafiken leds exempelvis genom tätare områden 

som bostadsområden. Fördelen vid en sämre framkomlighetssituation är att det kan gynna 

andra färdsätt som med cykel eller kollektivtrafik. Trafikplatsen är dock förlagd geografiskt så 

att den fortsättningsvis bör ha en bra framkomlighet för alla trafikslag. 

 

Bedömningen är dessutom att det kommer ta tid innan det finns möjlighet att genomföra 

investeringen på nytt och att det troligtvis inte kommer innebära lägre kostnader i framtiden. 

Detta på grund av att trafiken på platsen kommer att öka och därmed ställa högre krav på 

framkomligheten under genomförandet. 

 

Det kommer dessutom vara svårare att expandera verksamheter och bostäder i närområdet då 

trafikmängderna inte kan hanteras i det övergripande vägnätet. 

Motiv till beslut 

Med anledning av ovanstående konsekvensanalys samt att kostnadskalkylen är rimlig utifrån 

den jämförelse som gjorts ser Sektor samhällsbyggnad att avtal om ombyggnation bör ingås 

med Trafikverket. 

Handlingar 

Handling_Avtalsförslag_1242727.pdf                                                                                                                                                    

Handling_Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF_1242805.pdf                                                                                                                                                    

Beslut KS, 2021-09-06, Ärende 138/21, Medfinansiering och samverkansavtal Trafikplats 

Stallsiken, väg 26. TRV 2017/115433 

 

Skickas till 

Sektor samhällsbyggnad 

 

Handläggare 

Daniel Lindh 

Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum:
Diarienummer: ADM.2018.56
Handläggare: Daniel Lindh

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Skövde kommun Besöksadress e-post e-post handläggare
Sektor samhällsbyggnad Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde samhallsbyggnad@skovde.se daniel.lindh@skovde.se

Kommunstyrelsen

Medfinansiering och samverkansavtal Trafikplats

Stallsiken, väg 26. TRV 2017/115433

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att;

1. teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende bygghandling
och produktion av ny trafikplats vid Stallsiken.

2. medel för medfinansiering belastar Skövde kommuns finansenhet med
18 miljoner kronor.

3. överlåta till ekonomichef att avgöra om beloppet för medfinansiering i
punkt 2 ska belasta kommunens resultat för 2021 eller om det ska
aktiveras och skrivas av på en period om högst 25 år.

Bakgrund

I takt med att Trädgårdsstaden och handelsområdet vid Stallsiken växer har behovet av en ny
trafikplats vid Stallsiken ökat. Den nuvarande cirkulationen orsakar idag långa köer på väg 26
både under vardagar och helger. En generell ökning av trafiken i Skövde är också anledningen till
den ökade belastningen på platsen.

Skövde kommun genomförde tillsammans med Trafikverket en åtgärdsvalsstudie för hela Skövde
tätort under år 2017. I denna pekades ett antal åtgärder ut för att förbättra tillgängligheten i
Skövde. Åtgärderna bestod bland annat av ombyggnation av Hallenbergsrondellen,
ombyggnation till tvåfältiga rondeller både kommunens anläggning som på Trafikverkets samt
en ombyggnation av Trafikplats Stallsiken.

Under år 2018 påbörjades arbete med en ny vägplan vars syfte var att möjliggöra en
ombyggnation på platsen. Under arbetet med en ny vägplan har de kostnader som krävs för
ombyggnationen blivit mer konkreta. För att vägplanen ska kunna antas och projektet ska kunna
fortlöpa till produktion krävs att kommunen tecknar ett avtal med Trafikverket. Fördelningen
mellan kommunen och Trafikverket är uppdelat så att Trafikverket står för sina kostnader
kopplat till förändringar i deras anläggning och kommunen står för kostnader för att kunna
tillskapa den nya anläggningen som kommer bli kommunal. Fördelningen mellan statlig och
kommunal väg framgår av avtalsförslaget. Väg 26 kommer löpa genom den nya trafikplatsen och
fortsätta vara statlig väg medan själva trafikplatsen med brokonstruktioner och ramper kommer
vara kommunal. Samma princip som exempelvis vid Norra Ryds trafikplats.

Finansiering av åtgärden
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Skövde kommun Besöksadress Postadress Kontaktcenter
Sektor samhällsbyggnad Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Skövde kommun, 541 83 Skövde Telefon: 0500-49 80 00

För Skövde kommuns del kommer projektet att finansieras delvis genom investeringsmedel och
delvis genom driftsmedel avseende medfinansiering som krävs för att den kommunala
anläggningen ska kunna produceras. Medfinansieringen kommer uppgå till 18 mnkr och
investeringen till 58 mnkr. Totalt kommer projektet därför att belasta kommunen med 76 mnkr.

Sektor samhällsbyggnad har för att fastställa rimligheten i kostnaderna gjort en jämförelse med
Trafikplats Norra Ryd. Vilket är den trafikplats som i närtid genomförd med ungefär samma
förutsättningar. Det finns vissa faktorer dock som skiljer de två anläggningarna åt både i tid och
konstruktion.

· Norra Ryds trafikplats består av en bro med gång och cykelväg integrerad medan
Stallsikens trafikplats kommer bestå av två broar för fordonstrafik, för att uppnå
en cirkulation. Dessutom byggs en separat gång- och cykelbro för att hantera de
oskyddade trafikanterna på ett säkert sätt.

· Norra Ryds trafikplats byggdes på jungfrulig mark medan Stallsikens trafikplats
byggs i en befintlig miljö där en befintlig konstruktion måste hanteras i projektet.

· Sträckan förbi Norra Ryd hade avsevärt mindre trafik att hantera under byggtid.
Vid Stallsiken är det generellt större trafikströmmar och det är dessutom trafik i
fler riktningar vilket kommer påverka projektet.

Norra Ryds trafikplats hade en total produktionskostnad på 54 mnkr. För att få en lämplig
kostnad att addera för gång- och cykelbro så har jämförelse med gång och cykelbro vid Aspö
trafikplats gjorts. Aspöbron hade en produktionskostnad på ungefär 10 mnkr och vid jämförelse
med trafikplats Stallsiken så är kostnad per längdmeter likvärdig. Ovanstående punkter som
beskriver komplicerande faktorer mellan projekten gör att kalkylen för Stallsiken blir högre.

Trafikverket har å sin sida också gjort jämförelser mellan sin kalkyl och likartade projekt som de
genomför och finner kalkylen rimlig.

Konsekvensanalys vid utebliven investering
Sektor samhällsbyggnad bedömer att trafiknätet inom Skövde kommun kommer drabbas
negativt av en utebliven investering. Vid ett fortsatt tryck på platsen kommer trafik söka sig till
andra områden där det inte är av godo att trafiken leds exempelvis genom tätare områden som
bostadsområden. Fördelen vid en sämre framkomlighetssituation är att det kan gynna andra
färdsätt som med cykel eller kollektivtrafik. Trafikplatsen är dock förlagd geografiskt så att den
fortsättningsvis bör ha en bra framkomlighet för alla trafikslag.

Bedömningen är dessutom att det kommer ta tid innan det finns möjlighet att genomföra
investeringen på nytt och att det troligtvis inte kommer innebära lägre kostnader i framtiden.
Detta på grund av att trafiken på platsen kommer att öka och därmed ställa högre krav på
framkomligheten under genomförandet.
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Skövde kommun Besöksadress Postadress Kontaktcenter
Sektor samhällsbyggnad Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Skövde kommun, 541 83 Skövde Telefon: 0500-49 80 00

Det kommer dessutom vara svårare att expandera verksamheter och bostäder i närområdet då
trafikmängderna inte kan hanteras i det övergripande vägnätet.

Motiv till beslut
Med anledning av ovanstående konsekvensanalys samt att kostnadskalkylen är rimlig utifrån
den jämförelse som gjorts ser Sektor samhällsbyggnad att avtal om ombyggnation bör ingås
med Trafikverket.

Handlingar

Avtalsförslag

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Caroline Hagström Daniel Lindh
Samhällsbyggnadschef Enhetschef Gata/Natur
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Medfinansierings- och samverkansavtal – Trafikplats Stallsiken, väg 26
och Nolhagavägen, Skövde kommun – bygghandling och produktion

Detta avtal avser framtagande av bygghandling och produktion av åtgärder och omfattar:

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del

☒ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket får i
uppdrag att genomföra åtgärden

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering och samverkan
enligt följande:

§1 Parter

Trafikverket, Region Väst, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket
Skövde kommun, org.nr 212000-1710, 541 83 Skövde, nedan Kommunen

§2 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal:

GC står för gång och cykel.

Grundutförande avser den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en
trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till
statlig infrastruktur.

Tillägg avser de förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa
trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband
med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.

Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt som innebär att möjliga åtgärder för
förbättringar i transportsystemet prövas stegvis (1. Tänk om, 2. Optimera, 3. Bygg om, 4.
Bygg nytt).

ÅDT står för årsdygnstrafik och är ett mått på medeltrafikflödet per dygn för ett visst år
för ett vägavsnitt.

§3 Syfte och bakgrund

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för
åtgärderna.

Åtgärderna omfattar framtagande av bygghandling och byggnation som innebär att en
planskild korsning skapas mellan den statliga väg 26 och den kommunala Nolhagavägen.
Denna korsning, benämnd Stallsiken, är idag utformad som en cirkulationsplats i ett
plan, se figur 1 nedan. Alla fyra anslutande ben, liksom cirkulationsplatsen, består av ett
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körfält i varje riktning. Alldeles söder om cirkulationsplatsen löper en kommunal GC-väg
i tunnel under väg 26.

Figur 1, översikt över befintlig korsning, cirkulationsplats Stallsiken. Röda linjer indikerar statlig
väganläggning, blåa linjer kommunal väganläggning och gröna linjer enskild väganläggning.

Anledning till åtgärderna är de höga trafikflödena på väg 26 (ÅDT cirka 18 400 fordon
söder om och cirka 12 500 fordon norr om cirkulationsplatsen, enligt stickprovsmätning i
januari 2018) i kombination med de senaste årens samt pågående och planerade
exploateringar i korsningens närområde som spär på trafikmängderna ytterligare.

Åtgärderna kommer att öka framkomligheten i korsningen, såväl på väg 26 som på
Nolhagavägen.

Vägplanen för den planskilda korsningen vid Stallsiken är under framtagande. Samråd
kring vägplanen har hållits sedan hösten 2019. Parterna har sedan tidigare tecknat avtal
om medfinansiering m.m. avseende vägplaneprocessen, se §4.

Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering
Ökad framkomlighet på väg 26 och Nolhagavägen, som möjliggör fortsatt utbyggnad av
Kommunens närbelägna utvecklingsområden och ökar tillgängligheten till dessa.

Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är
Åtgärdsvalsstudie – tillgänglighet Skövde, TRV 2017/22844
Vägplan, Samrådshandling, Väg 26 Trafikplats Stallsiken, 2020-10-16, TRV 2019/14569

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och
samverkan för åtgärderna

Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärderna:
Medfinansieringsavtal – Planläggningsprocess Trafikplats Stallsiken, väg 26 Skövde
kommun, träffat 2018-03-14, TRV 2017/115433, ADM.2018.56
Tilläggsavtal – Planläggningsprocess Trafikplats Stallsiken, väg 26 Skövde kommun,
träffat 2019-06-19, TRV 2017/115433, ADM.2018.56
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§5 Beskrivning av åtgärder

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket och Kommunen äger och ansvarar
för. Parterna har beslutat sig för att gå vidare med ett utformningsalternativ som
benämnts UA4, se figur 2 nedan.

Figur 2, skiss med principiell utformning över valt alternativ för trafikplats Stallsiken. Observera
att en ny kostnadskalkyl tagits fram, se vidare §6.

Trafikplatsen planeras att utföras i form av en upphöjd tvåfilig cirkulationsplats över väg
26 med av- och påfartsramper till väg 26 samt anpassning av Nolhagavägen till den nya
cirkulationsplatsens höjd. Befintlig GC-vägs sträckning behöver justeras med anledning
av utformningen och en ny GC-bro över väg 26 planeras norr om den nya
cirkulationsplatsen.

Trafikverket ska utföra åtgärderna som omfattas av detta avtal, i såväl statlig som
kommunal anläggning, för motivering se vidare §7. Kommunen ska tillsätta en
bevakande projektledare som ska fungera som Kommunens kontaktperson och tillvarata
Kommunens intressen avseende den kommunala anläggningen, se vidare §7.

Avtalet omfattar följande steg 3-åtgärder enligt fyrstegsprincipen:

Åtgärder i den statliga anläggningen

Åtgärd 1 Projektering (framtagande av bygghandling) och produktion för breddning av
väg 26 för nya av- och påfartsramper samt justering av väg 26, som ska gå rakt
under den nya upphöjda cirkulationsplatsen vid Stallsiken.

Åtgärder i den kommunala anläggningen

Åtgärd 2 Projektering (framtagande av bygghandling) och produktion för upphöjd
tvåfilig cirkulationsplats över väg 26, inklusive ramper; anpassning av
Nolhagavägen till cirkulationsplatsens höjd m.m.; justering av GC-vägens
sträckning, inklusive passage över Nolhagavägen och en ny GC-bro norr om
cirkulationsplatsen. All ny belysning i trafikplatsen och utmed GC-vägen blir
kommunal.

Avgränsningen av åtgärderna som omfattas av avtalet framgår av figurerna på nästa sida.
Statlig väg 26 är i figur 3 färglagd i en mörkare grå nyans medan kommunal väg har en
ljusare grå nyans. I figur 4 illustreras området för planerad statlig väghållning med
aprikos färg och området för planerad kommunal väghållning med gul färg. Kartan i figur
3 är orienterad med norr rakt uppåt medan kartan i figur 4 är något roterad motsols.
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Avgränsningar av projektet och mellan åtgärderna i statlig
och kommunal anläggning är preliminära.

Figur 3, illustrationskarta översikt, vägplan samrådshandling. Figur 4, illustration väghållare, samrådshandling.

§6 Finansiering

Den totala kostnaden för åtgärderna som omfattas av detta avtal beräknas uppgå till
cirka 101 000 000 kr i prisnivå juni 2020. I beloppet ingår kostnaderna för arbete med
framtagande av förfrågningsunderlag inför entreprenadupphandlingen.
Kostnadsuppskattningen bygger på kalkyler i granskningsskedet av
planläggningsprocessen och är preliminär. Den faktiska kostnaden kan därför komma att
bli annorlunda på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika
förutsättningar i ett senare skede. Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:
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Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till cirka 18 000 000 kr.
Kommunen ska svara för 75 % och Trafikverket för 25 % av den faktiska totalkostnaden
för åtgärderna i detta avtal. Fördelningen ska ske genom att hela Trafikverkets andel
investeras i den statliga anläggningen, medan Kommunen genom medfinansiering svarar
för resterande del av kostnaderna i statlig anläggning samt för hela kostnaden i
kommunal anläggning.

Kommunens medfinansiering av statlig anläggning ska betalas till Trafikverket genom
rekvisition. Kommunens finansiering av kostnaderna i kommunal anläggning ska ske
genom fakturering. Se vidare §9.

Hantering av kostnadsförändringar ska ske enligt §8.

Grundutförande och Tillägg
Åtgärderna i detta avtal utgör till viss del ett Grundutförande, som förbättrar
framkomligheten på väg 26, och till viss del Tillägg, som möjliggör fortsatt exploatering
av närbelägna utvecklingsområden och ökad tillgänglighet till dessa.

Ägar-, drift- och underhållskostnader
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan
angivna totala kostnader. Respektive part svarar i framtiden för kostnader i den egna
anläggningen.

§7 Ansvarsfördelning

Trafikverkets ansvar
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna som omfattas av detta avtal enligt

§§5 och 6.
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt

myndighetsbeslut iakttas för åtgärderna som Trafikverket ansvarar för.
3. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida

drift och underhåll samt eventuell förnyelse av de anläggningar som omfattas av
åtgärd 1.

4. Trafikverket ansvarar för att Kommunens bevakande projektledare kallas till
erforderliga möten och får ta del av erforderligt material för att denne ska kunna
genomföra sin uppgift att tillvarata Kommunens intressen.

5. Trafikverket ansvarar för att dialog förs med Västtrafik.
6. Trafikverket ansvarar för upphandling av åtgärd 2 för Kommunens del enligt

Kommunens uppdrag åt Trafikverket. Följande gäller för upphandlingen:
Flera av de anläggningar som Trafikverket ska bygga inom projektet ska Kommunen
äga och vara huvudman för. Parternas anläggningar är integrerade med varandra i
sådan utsträckning att det ansvarsmässigt och säkerhetsmässigt är nödvändigt att
en och samma entreprenör utför båda parternas anläggningar. Kommunen uppdrar
därför genom förhandlad upphandling utan föregående annonsering enligt 6 kap.
14 § lagen om offentlig upphandling åt Trafikverket att genomföra upphandlingen av
åtgärd 2 (med tillämpning av LOU) och vara byggherre för hela entreprenaden, det
vill säga åta sig att tillse att Kommunens byggherreansvar fullgörs korrekt.
Trafikverket ansvarar för att utse BAS-P och BAS-U.

7. I samband med projektering, byggande och markarbeten är det byggherren som har
det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs,
kontrolleras och kvalitetssäkras. Som väghållare för väg 26, för vilken åtgärd 1 ska
utföras, är Trafikverket byggherre med byggherreansvar. Även för åtgärd 2, i den
kommunala anläggningen, fullgör Trafikverket Kommunens byggherreansvar i sin
roll som beställare gentemot projektör och entreprenör. Trafikverket har således
som uppdrag att tillse att byggherreansvaret är omhändertaget samt att säkerställa
åtgärdernas leveranser kopplat till byggherrerollen.
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8. Trafikverket ansvarar för att leverera förvaltningsdata avseende den kommunala
anläggningen till Kommunen. Omfattning stäms av med Kommunens bevakande
projektledare.

9. Trafikverket ska bjuda in Kommunen att närvara vid slutbesiktning av den
kommunala anläggningen.

10. När den kommunala anläggningen är slutbesiktigad ska ett formellt överlämnande
av anläggningen ske från Trafikverket till Kommunen.

Kommunens ansvar
1. Kommunen ska utse en bevakande projektledare som ska fungera som Kommunens

särskilda kontaktperson och ansvara för att tillvarata Kommunens intressen i
samband med genomförandet av åtgärderna i detta avtal. Kommunen svarar för
kostnaden för den bevakande projektledaren.

2. Kommunen ansvarar på egen bekostnad för erforderliga ändringar av gällande
detaljplaner med anledning av åtgärderna.

3. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt
myndighetsbeslut iakttas vid Kommunens åtaganden.

4. Kommunen ansvarar för att ge Trafikverket den information som erfordras för att
Trafikverket ska kunna genomföra åtgärderna.

5. Kommunen ska säkra åtkomst till mark som inte ägs av Kommunen och som behövs
för ny kommunal anläggning som omfattas av åtgärd 2.

6. I samband med projektering, byggande och markarbeten är det byggherren som har
det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs,
kontrolleras och kvalitetssäkras. Som väghållare för Nolhagavägen och berörd GC-
väg och den nya kommunala anläggning som ska byggas, är Kommunen byggherre
med byggherreansvar. Kommunen delegerar detta byggherreansvar till Trafikverket
som fullgör Kommunens byggherreansvar i sin roll som beställare gentemot
projektör och entreprenör, det vill säga åtar sig att tillse att Kommunens
byggherreansvar fullgörs korrekt.

7. Enligt 6 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling uppdrar Kommunen, genom
förhandlad upphandling och utan att behöva annonsera, åt Trafikverket att
upphandla anläggning för deras räkning. Upphandlingen gäller åtgärd 2.
Kommunen uppdrar åt Trafikverket att utse BAS-P och BAS-U.

8. Kommunen blir efter färdigställande och överlämnande av den nya kommunala
anläggning som omfattas av åtgärd 2, ägare och väghållare av denna och sköter och
bekostar framtida drift och underhåll av den.

§8 Hantering av kostnadsförändringar

Om kostnaden vid anbudstillfället för entreprenaden överstiger 20 % av bedömd
totalkostnad enligt §6, efter att hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt
Trafikverkets index för väginvesteringar, ska respektive part ges möjlighet till
omförhandling.

Kostnadsökningar till följd av parts ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den
parten, om inte annat överenskommits skriftligt i förväg.

I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla står respektive part för de
kostnader inom sitt ansvar som dittills nedlagts.

§9 Betalning

Trafikverket har rätt att löpande rekvirera/fakturera Kommunen för upparbetade
kostnader. Till rekvisitioner/fakturor bifogas underlag i form av utdrag från
Trafikverkets ekonomisystem.

Rekvisitioner/fakturor adresseras till:
Skövde kommun
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Sektor Samhällsbyggnad
541 83 Skövde

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete

Kommunen ska ges insyn i arbetet med åtgärderna genom rapportering om hur arbetet
framskrider tekniskt och tidsmässigt.

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna
beslutar i särskild ordning.

§11 Tidplan

Nedanstående tidplan är preliminär och förutsätter att detta avtal träder i kraft runt
halvårsskiftet 2021.

Vägplan bedöms kunna fastställas och vinna laga kraft under år 2022. Upphandling och
byggstart beräknas kunna ske under år 2022. Anläggningarna beräknas kunna
färdigställas och öppnas för trafik under år 2025.

§12 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning av att

1. båda parter undertecknat avtalet senast 2021-09-30
2. kommunfullmäktige i Skövde godkänt avtalet senast samma datum, genom

beslut som vinner laga kraft.

Avtalet upphör att gälla om inte vägplanen för trafikplats Stallsiken vunnit laga kraft
senast 2023-06-30.

Om avtalet upphör att gälla kvarstår respektive parts finansieringsansvar av dittills
genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna enligt §§5 och 6.

§13 Övrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för
att vara giltiga.

§14 Tvistlösning

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol
enligt svensk lag.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

För Trafikverket För Skövde kommun

_________________________ _________________________
Ort och datum Ort och datum
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_________________________ _________________________
Jörgen Einarsson
Regional direktör
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KSAU § 123/21 
Medfinansiering och samverkansavtal Trafikplats 
Stallsiken, väg 26. TRV 2017/115433 

KS2021.0220 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-23 123/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende bygghandling 

och produktion av ny trafikplats vid Stallsiken. 

2. medel för medfinansiering belastar Skövde kommuns finansenhet med 18 

miljoner kronor. 

3. överlåta till ekonomichef att avgöra om beloppet för medfinansiering i 

punkt 2 ska belasta kommunens resultat för 2021 eller om det ska 

aktiveras och skrivas av på en period om högst 25 år. 

Bakgrund 

I takt med att Trädgårdsstaden och handelsområdet vid Stallsiken växer har 

behovet av en ny trafikplats vid Stallsiken ökat. Den nuvarande cirkulationen 

orsakar idag långa köer på väg 26 både under vardagar och helger. En generell 

ökning av trafiken i Skövde är också anledningen till den ökade belastningen på 

platsen. 

 

Skövde kommun genomförde tillsammans med Trafikverket en åtgärdsvalsstudie 

för hela Skövde tätort under år 2017. I denna pekades ett antal åtgärder ut för att 

förbättra tillgängligheten i Skövde. Åtgärderna bestod bland annat av 

ombyggnation av Hallenbergsrondellen, ombyggnation till tvåfältiga rondeller 

både kommunens anläggning som på Trafikverkets samt en ombyggnation av 

Trafikplats Stallsiken. 

 

Under år 2018 påbörjades arbete med en ny vägplan vars syfte var att möjliggöra 

en ombyggnation på platsen. Under arbetet med en ny vägplan har de kostnader 

som krävs för ombyggnationen blivit mer konkreta. För att vägplanen ska kunna 

antas och projektet ska kunna fortlöpa till produktion krävs att kommunen 

tecknar ett avtal med Trafikverket. Fördelningen mellan kommunen och 

Trafikverket är uppdelat så att Trafikverket står för sina kostnader kopplat till 

förändringar i deras anläggning och kommunen står för kostnader för att kunna 

tillskapa den nya anläggningen som kommer bli kommunal. Fördelningen mellan 

statlig och kommunal väg framgår av avtalsförslaget. Väg 26 kommer löpa 
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genom den nya trafikplatsen och fortsätta vara statlig väg medan själva 

trafikplatsen med brokonstruktioner och ramper kommer vara kommunal. 

Samma princip som exempelvis vid Norra Ryds trafikplats. 

Finansiering av åtgärden 

För Skövde kommuns del kommer projektet att finansieras delvis genom 

investeringsmedel och delvis genom driftsmedel avseende medfinansiering som 

krävs för att den kommunala anläggningen ska kunna produceras. 

Medfinansieringen kommer uppgå till 18 mnkr och investeringen till 58 mnkr. 

Totalt kommer projektet därför att belasta kommunen med 76 mnkr. 

 

Sektor samhällsbyggnad har för att fastställa rimligheten i kostnaderna gjort en 

jämförelse med Trafikplats Norra Ryd. Vilket är den trafikplats som i närtid 

genomförd med ungefär samma förutsättningar. Det finns vissa faktorer dock 

som skiljer de två anläggningarna åt både i tid och konstruktion. 

 Norra Ryds trafikplats består av en bro med gång och cykelväg integrerad 

medan Stallsikens trafikplats kommer bestå av två broar för 

fordonstrafik, för att uppnå en cirkulation. Dessutom byggs en separat 

gång- och cykelbro för att hantera de oskyddade trafikanterna på ett 

säkert sätt. 

 Norra Ryds trafikplats byggdes på jungfrulig mark medan Stallsikens 

trafikplats byggs i en befintlig miljö där en befintlig konstruktion måste 

hanteras i projektet. 

 Sträckan förbi Norra Ryd hade avsevärt mindre trafik att hantera under 

byggtid. Vid Stallsiken är det generellt större trafikströmmar och det är 

dessutom trafik i fler riktningar vilket kommer påverka projektet. 

 

Norra Ryds trafikplats hade en total produktionskostnad på 54 mnkr. För att få 

en lämplig kostnad att addera för gång- och cykelbro så har jämförelse med gång 

och cykelbro vid Aspö trafikplats gjorts. Aspöbron hade en produktionskostnad 

på ungefär 10 mnkr och vid jämförelse med trafikplats Stallsiken så är kostnad 

per längdmeter likvärdig. Ovanstående punkter som beskriver komplicerande 

faktorer mellan projekten gör att kalkylen för Stallsiken blir högre. 

 

Trafikverket har å sin sida också gjort jämförelser mellan sin kalkyl och likartade 

projekt som de genomför och finner kalkylen rimlig. 

Konsekvensanalys vid utebliven investering 

Sektor samhällsbyggnad bedömer att trafiknätet inom Skövde kommun kommer 

drabbas negativt av en utebliven investering. Vid ett fortsatt tryck på platsen 

kommer trafik söka sig till andra områden där det inte är av godo att trafiken leds 

exempelvis genom tätare områden som bostadsområden. Fördelen vid en sämre 

framkomlighetssituation är att det kan gynna andra färdsätt som med cykel eller 

kollektivtrafik. Trafikplatsen är dock förlagd geografiskt så att den 

fortsättningsvis bör ha en bra framkomlighet för alla trafikslag. 
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Bedömningen är dessutom att det kommer ta tid innan det finns möjlighet att 

genomföra investeringen på nytt och att det troligtvis inte kommer innebära lägre 

kostnader i framtiden. Detta på grund av att trafiken på platsen kommer att öka 

och därmed ställa högre krav på framkomligheten under genomförandet. 

 

Det kommer dessutom vara svårare att expandera verksamheter och bostäder i 

närområdet då trafikmängderna inte kan hanteras i det övergripande vägnätet. 

Motiv till beslut 

Med anledning av ovanstående konsekvensanalys samt att kostnadskalkylen är 

rimlig utifrån den jämförelse som gjorts ser Sektor samhällsbyggnad att avtal om 

ombyggnation bör ingås med Trafikverket. 

Handlingar 

Handling_Avtalsförslag_1242727.pdf                                                                                                                                                    

Handling_Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF_1242805.pdf 

Skickas till 

Sektor samhällsbyggnad 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-06-14 

Diarienummer: KS2021.0221-1 

Handläggare: Daniel Lindh 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utökat väghållaransvar i samband med övertagande av 

Tidan och Värings vägföreningar 

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta om att övertagandet av väghållaransvar i Tidan och Väring även ska innefatta de 
tidigare beslutade åtaganden som ligger utanför tätorterna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2014-04-28 beslut om att ge de olika vägföreningar som finns i 

Skövde kommuns yttertätorter möjlighet att ansöka om ett kommunalt övertagande av de ytor 

som är planlagda som allmän platsmark. 

I processen med förändring av detaljplanerna i Väring och Tidan har det framkommit att 

vägföreningarna genom tidigare anläggningsbeslut har haft ett större ansvar än det som 

klassificeras som allmän platsmark inom tätort. Sektor samhällsbyggnads bedömning av 

tidigare fullmäktigebeslut är att hela vägföreningens ansvar skall tas över. I och med att dessa 

tidigare regleringar inte är reglerade i de förändrade detaljplanerna behöver beslut om 

väghållaransvaret tas för dessa. De vägar som tidigare har omfattas av föreningarnas 

väghållaransvar är bifogade i Karta anläggningsbeslut Närlunda ga 1 och Karta 

anläggningsbeslut Väring ga 1. 

Som underlag till fullmäktigebeslutet redovisades ett underlag avseende den ekonomiska 

aspekten att ta över väghållaransvaret. De ytor som ligger till grund för den ekonomisk 

kompetensnation är utifrån väghållaransvaret snarare än för planlagt område vilket gör att 

dessa ytor redan är kompenserade för sedan tidigare. 

Sektor samhällsbyggnads förslag är således att Skövde kommun tar ansvar för hela de 

upplösta vägföreningarnas tidigare åtaganden. 

Handlingar 

1_ADM_2021_190_Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf                                                                                                                                                    

2_ADM_2021_190_Karta Väring.pdf.pdf                                                                                                                                                    

3_ADM_2021_190_Karta Tidan.pdf.pdf                                                                                                                                                    

Beslut KS, 2021-09-06, Ärende 137/21, Utökat väghållaransvar i samband med övertagande 

av Tidan och Värings vägföreningar 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-06-14 

Diarienummer: KS2021.0221-1 

Handläggare: Daniel Lindh 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Skickas till 

Sektor samhällsbyggnad 

 

Handläggare 

Daniel Lindh 

Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum:
Diarienummer: ADM.2021.190
Handläggare: Daniel Lindh

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Skövde kommun Besöksadress e-post e-post handläggare
Sektor samhällsbyggnad Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde samhallsbyggnad@skovde.se daniel.lindh@skovde.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utökat väghållaransvar i samband med

övertagande av Tidan och Värings vägföreningar

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
besluta om att övertagandet av väghållaransvar i Tidan och Väring även ska innefatta de tidigare
beslutade åtaganden som ligger utanför tätorterna.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 2014-04-28 beslut om att ge de olika vägföreningar som
finns i Skövde kommuns yttertätorter möjlighet att ansöka om ett kommunalt
övertagande av de ytor som är planlagda som allmän platsmark.

I processen med förändring av detaljplanerna i Väring och Tidan har det framkommit
att vägföreningarna genom tidigare anläggningsbeslut har haft ett större ansvar än det
som klassificeras som allmän plats mark inom tätort. Sektor samhällsbyggnads
bedömning av tidigare fullmäktigebeslut är att hela vägföreningens ansvar skall tas
över. I och med att dessa tidigare regleringar inte är reglerade i de förändrade
detaljplanerna behöver beslut om väghållaransvaret tas för dessa. De vägar som
tidigare har omfattas av föreningarnas väghållaransvar är bifogade i Karta
anläggningsbeslut Närlunda ga 1 och Karta anläggningsbeslut Väring ga 1.

Som underlag till fullmäktigebeslutet redovisades ett underlag avseende den
ekonomiska aspekten att ta över väghållaransvaret. De ytor som ligger till grund för
den ekonomisk kompetensnation är utifrån väghållaransvaret snarare än för planlagt
område vilket gör att dessa ytor redan är kompenserade för sedan tidigare.

Sektor samhällsbyggnads förslag är således att Skövde kommun tar ansvar för hela de
upplösta vägföreningarnas tidigare åtaganden.

Handlingar

Karta Tidan.pdf
Karta Väring.pdf

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad
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Den blåmarkerade sträckan är den som föreslås ingå i 
Skövde kommuns övertagande av Värings vägförening. 
Total längd på sträckan uppgår till 350 meter. 
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De blåmarkerade sträckorna är de som föreslås ingå i 
Skövde kommuns övertagande av Tidans vägförening. 
Total längd på sträckorna uppgår till 2,2 km. 
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KSAU § 124/21 
Utökat väghållaransvar i samband med 
övertagande av Tidan och Värings vägföreningar 

KS2021.0221 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-23 124/21 

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att övertagandet av 
väghållaransvar i Tidan och Väring även ska innefatta de tidigare beslutade 
åtaganden som ligger utanför tätorterna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2014-04-28 beslut om att ge de olika vägföreningar 

som finns i Skövde kommuns yttertätorter möjlighet att ansöka om ett 

kommunalt övertagande av de ytor som är planlagda som allmän platsmark. 

 

I processen med förändring av detaljplanerna i Väring och Tidan har det 

framkommit att vägföreningarna genom tidigare anläggningsbeslut har haft ett 

större ansvar än det som klassificeras som allmän platsmark inom tätort. Sektor 

samhällsbyggnads bedömning av tidigare fullmäktigebeslut är att hela 

vägföreningens ansvar skall tas över. I och med att dessa tidigare regleringar inte 

är reglerade i de förändrade detaljplanerna behöver beslut om väghållaransvaret 

tas för dessa. De vägar som tidigare har omfattas av föreningarnas 

väghållaransvar är bifogade i Karta anläggningsbeslut Närlunda ga 1 och Karta 

anläggningsbeslut Väring ga 1. 

 

Som underlag till fullmäktigebeslutet redovisades ett underlag avseende den 

ekonomiska aspekten att ta över väghållaransvaret. De ytor som ligger till grund 

för den ekonomisk kompetensnation är utifrån väghållaransvaret snarare än för 

planlagt område vilket gör att dessa ytor redan är kompenserade för sedan 

tidigare. 

 

Sektor samhällsbyggnads förslag är således att Skövde kommun tar ansvar för 

hela de upplösta vägföreningarnas tidigare åtaganden. 

Handlingar 

1_ADM_2021_190_Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf                                                                                                                                                    

2_ADM_2021_190_Karta Väring.pdf.pdf                                                                                                                                                    

3_ADM_2021_190_Karta Tidan.pdf.pdf 
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Skickas till 

Sektor samhällsbyggnad 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-05-28 

Diarienummer: KS2021.0212-2 

Handläggare: Agneta Tilly 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2022 Avfallshantering 

Östra Skaraborg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till ny gemensam avfallstaxa  

att träda i kraft 1 januari 2022  

 

Bakgrund 

AÖS gör årliga underskott sedan år 2013 vilket är en konsekvens av den utbyggnad av insamling av 

matavfall som påbörjades under 2011. Som planerat har avgifterna varit oförändrade under perioden 

2011 – 2018 och den utökade verksamheten tillsammans med generella kostnadsökningar har istället 

finansierats genom att minska det egna kapitalet. Direktionen har därför årligen beslutat att inte 

återställa underskotten med hänvisning till förbundets goda finansiella ställning. 

I förslaget till avfallstaxa 2022 ökas intäkterna för grundavgifterna med 5,8 mnkr och intäkterna för 

tömning av små avloppsanläggningar med ca 0,5 mnkr. 

Grundavgifterna för småhus och verksamheter föreslås höjas med 100 kr per år till 900 kr. 

Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus höjs med 50 kr per år till 450 kr. 

Avgifterna för tömning av små avloppsanläggningar föreslås höjas med 4 procent vilket motsvarar ca 

500 tkr i ökade intäkter. Anledningen till att avgifterna höjs är framför allt ökade kostnader för 

behandling av slam. 

Avfallsförbränningsskatt 

Skatt på avfallsförbränning trädde i kraft i april 2020. Skatten höjs successivt från 75 kr per ton till 

125 kr per ton fullt utbyggd år 2022. Kostnader för skatten under 2021 beräknas till 4 mnkr och under 

2022 till ca 5,5 mnkr. Skatten belastar renhållningskollektivet och finansieras via avfallstaxan. 

Kommunalt ansvar för returpapper 

I december beslutade regeringen att upphäva producentansvaret för returpapper. Från 1 januari 2022 

läggs istället ansvaret för insamling och återvinning av dagstidningar, reklamblad och andra trycksaker 

på kommunerna. Finansieringen av insamlingen ska ske inom ramen för avfallstaxan. För AÖS del 

innebär det mycket kort tid att skapa en insamlingslösning som är ekonomiskt effektiv och som når 

insamlingsmålet. I möjligaste mån avser AÖS därför bibehålla nuvarande insamling. De ännu okända 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-05-28 
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Handläggare: Agneta Tilly 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 
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kostnaderna för insamling av returpapper föreslås rymmas inom redan föreslagna höjningar av 

grundavgiften. 

Beslut i medlemskommuner 

Beslut om avfallstaxor fattas av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla 

principen om likställda avgifter för solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom AÖS krävs 

därför likalydande beslut av samtliga medlemmars fullmäktige. 

Handlingar 

Protokollsutdrag §12 Avfallstaxa 2022                                                                                                                                                    

3.2.1 Skrivelse avfallstaxa 2022                                                                                                                                                    

3.3.1 Avfallstaxa 2022 inkl justering för yrkanden                                                                                                                                                    

Beslut KS, 2021-09-06, Ärende 143/21, Avfallstaxa 1 januari 2022 Avfallshantering Östra Skaraborg 

 

Skickas till 

Avfallshantering Östra Skaraborg AÖS  

 

Handläggare 

Agneta Tilly 

Kommunstyrelsen 
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Datum  Handläggare  Beteckning 

    2021-04-21     AÖS2021.0013 
 
 
 
 

 
 

 

Skrivelse avfallstaxa 2022 

Bakgrund 

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om 

avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners 

fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för 

solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom AÖS krävs därför likalydande 

beslut av samtliga medlemmars fullmäktige.  

Information om förslag till ny avfallstaxa har presenterats för direktionen vid 

sammanträde den 22 mars 2021 i syfte att förankra förslaget i respektive 

medlemskommun. 

 

AÖS gör årliga underskott sedan år 2013 vilket är en konsekvens av den utbyggnad av 

insamling av matavfall som påbörjades under 2011. Som planerat har avgifterna varit 

oförändrade under perioden 2011 – 2018 och den utökade verksamheten tillsammans 

med generella kostnadsökningar har istället finansierats genom att minska det egna 

kapitalet. Direktionen har därför årligen beslutat att inte återställa underskotten med 

hänvisning till förbundets goda finansiella ställning.  

 

Möjligheten till fortsatt finansiering via eget kapital är begränsad. Inför avfallstaxa 

2020 presenterades ett förslag om en successiv intäktsökning med 5 procent per år 

vilket motsvarar ca 6 mnkr för att minska de årliga underskotten. Förslaget 

accepterades av direktionen.  

Effektivisering och besparingar 

Inom AÖS arbetas det ständigt med besparingar och effektivisering av verksamheten. 

Några av de besparingsåtgärder som arbetas med är bland andra ”Sortera säcken” för 

minskade mängder brännbart restavfall, sidlastning i Mariestad för effektivare 

sophämtning, rullkrossar för minskat antal transporter och att öka antalet kunder som 

väljer digitala fakturaalternativ för minskade faktureringskostnader. 
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Avfallsförbränningsskatt 

Skatt på avfallsförbränning trädde i kraft i april 2020. Skatten höjs successivt från 75 kr 

per ton till 125 kr per ton fullt utbyggd år 2022. Kostnader för skatten under 2021 

beräknas till 4 mnkr och under 2022 till ca 5,5 mnkr. Skatten belastar 

renhållningskollektivet och finansieras via avfallstaxan. 

Kommunalt ansvar för returpapper 

I december beslutade regeringen att upphäva producentansvaret för returpapper. Från 

1 januari 2022 läggs istället ansvaret för insamling och återvinning av dagstidningar, 

reklamblad och andra trycksaker på kommunerna. Det nya systemet ska vara 

lättillgängligt och målet är att samla in och materialåtervinna 90 procent av 

returpappret som sätts på marknaden. 

Finansieringen av insamlingen ska ske inom ramen för avfallstaxan. Enligt beräkningar 

från branschorganisationen Avfall Sverige kan det kosta mellan  

150 – 250 kr per hushåll och år. Det råder även osäkerhet kring avsättningen för det 

insamlade materialet både gällande ersättning och möjlighet till avlämning.  

För AÖS del innebär det mycket kort tid att skapa en insamlingslösning som är 

ekonomiskt effektiv och som når insamlingsmålet. I möjligaste mån avser AÖS därför 

bibehålla nuvarande insamling. De ännu okända kostnaderna för insamling av 

returpapper föreslås rymmas inom redan föreslagna höjningar av grundavgiften. 

Förankring med kommundirektörer 

I januari 2018 beslutade ägarsamrådet att avfallstaxan ska förankras med respektive 

kommuns kommundirektör vilket också skett sedan dess. Den 22 januari 2021 träffade 

AÖS kommundirektörerna för att presentera tankarna inför förslag till ny avfallstaxa 

för 2022. Inga särskilda synpunkter på förslaget lämnades under mötet. 

Föreslagna ändringar i avfallstaxa 2022 

I förslag till avfallstaxa 2022 ökas intäkterna för grundavgifter med 5,8 mnkr och 

intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med ca 0,5 mnkr. Avgift för 

mottagning av säck vid Falevi ÅVC för kunder med total dispens från sophämtning 

föreslås höjas från 100 kr till 120 kr per säck. 
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Grundavgifter  

Grundavgifterna för småhus och verksamheter föreslås höjas med 100 kr per år till 900 

kr. Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus höjs med 50 kr per år 

till 450 kr.  

 

Småhus – exempel förändrad grundavgift 
 

Abonnemang 
Årsavgift kr/år 

År 2021 År 2022 Skillnad 
kr/år 

Skillnad 
kr/mån 

Skillnad 
% 

Kärl 190 liter med mat 1 905 2 005 100 8 5,2% 

 

Flerbostadshus - exempel på förändrad grundavgift 

 

Flerbostadshus 48 
lägenheter 
Abonnemang med 
sortering av matavfall 

År 2021 År 2022 Skillnad 
kr/år 

Skillnad 
kr/mån 

Skillnad 
% 

Avgift 
per  

lägenhet 
2022 

Årsavgift, kr 36 510 38 910 2 400 200 6,6% 811 kr 

 

Enligt statistik från Avfall Sverige betalar ett villahushåll i genomsnitt 2 224 kr per år i 

avfallsavgift (år 2019). Motsvarande avgift per hushåll i flerbostadshus är 1 399 kr.  

 

Små avloppsanläggningar 

Avgifterna för tömning av små avloppsanläggningar föreslås höjas med 4 procent vilket 

motsvarar ca 500 tkr i ökade intäkter. Anledningen till att avgifterna höjs är framför allt 

ökade kostnader för behandling av slam.  

 

Storlek 2021 2022 Skillnad i kr 

Upp till 3 kbm 955 kr 1 000 kr 45 

3,1-5,0 kbm 1 210 kr 1 270 kr 60 

5,1-8,0 kbm 1 764 kr 1 840 kr 76 
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Allmänna bestämmelser 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall som kommer 

från hushåll samt sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall 

från hushåll enligt 15 kap. 3 § och 20 § miljöbalken. I detta dokument benämns detta som 

hushållsavfall.  

Kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas enligt Miljöbalken 27 kap 4 §. 

AÖS ansvar och denna avfallstaxa omfattar inte det avfall som producenterna har ansvar för 

enligt 15 kap. 12 § i miljöbalken.  

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för AÖS. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. 

Principer 

Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incitament 

ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd 

(Miljöbalken 27 kap 4-6 §§). 

Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret. 

Avfallstaxan ska successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer i alla led inom 

avfallshanteringen. 

Avfallstaxan ska vara tydlig och enkel att förstå, tillämpa och kommunicera. 

Avfallstaxan ska följa likställighetsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang i 

samtliga medlemskommuner (Kommunallagen 2 kap. 3 §). 

Avfallstaxan tillämpas när samtliga medlemskommuners fullmäktige har fattat likalydande 

beslut om att anta taxan. 

Återvinningscentraler (ÅVC) 

Hushållens avlämning vid ÅVC ska i huvudsak finansieras av grundavgiften. Avgifter tillämpas 

för avlämning av större mängder fastighetsrelaterat avfall.   
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Samordning 

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med 

förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och AÖS direktion föreslår 

nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna ska kunna samordnas. 

Utformning 

I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av små enskilda avloppsanläggningar, 

hämtning av latrin samt övriga avgifter. Exempel på övriga avgifter är tillägg för gångavstånd, 

byte av kärl och hämtning av grovavfall mm.  

Den totala avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Tilläggsavgifter debiteras 

vid gångavstånd till behållare, vid försvårad hämtning eller vid andra omständigheter som anses 

försvårande. 

Grundavgift  

Grundavgiften syftar till att finansiera drift av kommunalförbundets återvinningscentraler samt 

övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administration.  

Grundavgiften debiteras alla fastigheter där hushållsavfall kan uppstå.  

Grundavgift debiteras enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret.  

 

- Alla småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet utgör antalet 

småhusbyggnader grund för fakturering av antal grundavgifter.  

- Alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär 

förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte 

sjukhus, ålderdomshem, hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.  

- Alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen, 

samlingslokaler eller har återkommande behov av sophämtning. Med 

personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.  

 

Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.  
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Hämtningsavgift  

Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling och 

behandling av hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek, 

hämtningsintervall och behandlingskostnad.  

Speciella avgifter 

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar AÖS om avgift 

från fall till fall med bland annat ledning av tim- och behandlingskostnader etc.  

Fastighetsägarens ansvar 

Begreppet fastighetsägare definieras i bilaga 1 i avfallsföreskrifter för AÖS.  

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den 

som är ansvarig för att teckna abonnemang med AÖS för den del av avfallet som utgörs av 

hushållsavfall. AÖS kan godkänna att samfällighet, vägförening eller liknande får teckna 

abonnemang i fastighetsägares ställe.  

Fastighetsägaren ska snarast anmäla förändringar och felaktigheter avseende: 

- ägarförhållanden 

- abonnemangets omfattning  

- placering av behållare  

- utebliven hämtning etc. 

Anmälan sker antingen till AÖS, dess entreprenörer eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag  

Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre avgift, kan denna påföras 

retroaktivt.  

Betalning  

Fastighetsägaren ska betala avgifter till AÖS eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag enligt 

betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. Debiterade avgifter ska betalas 

vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom tid som anges på fakturan 

tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från den dag 

betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso. 
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Avgifter  

Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt (moms). 

För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och 

eventuella tillägg (till exempel gångavstånd eller avgift för försvårad hämtning). 

Grundavgifter  

 
Småhus och verksamheter 

 
900 kr per år 

 
Fritidshus och lägenhet i flerbostadshus 

 
450 kr per år 

 

Hämtningsavgifter  

Abonnemang avsedda för småhus 

 
Avgifter för abonnemang med sortering av matavfall. 
 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtnings- 

avgift 
Summa  

avgift (kr/år) 

Kärl 140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 900 kr 715 kr 1 615 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

900 kr 1 105 kr 2 005 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

900 kr 1 430 kr 2 330 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

900 kr 2 120 kr 3 020 kr 
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Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 2 veckor 

Enbart för familjer med blöjbarn upp till 4 år eller då 
särskilda behov finns till följd av sjukdom. 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Summa  
avgift (kr/år) 

Kärl 140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 900 kr 1 015 kr 1 915 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

900 kr 1 405 kr 2 305 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

900 kr 1 730 kr 2 630 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

900 kr 2 420 kr 3 320 kr 

 

Delat kärl 
Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Delat kärl 140 liter för restavfall  
Delat kärl 140 liter för matavfall 715 kr 

Delat kärl 190 liter för restavfall 
Delat kärl 140 liter för matavfall  

(kan ej nytecknas) 
1 105 kr 

Delat kärl 240 liter för restavfall 
Delat kärl 140 liter för matavfall  

(kan ej nytecknas) 

1 430 kr 

 
Två närboende fastighetsägare kan ansöka om att dela kärl. Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin 
grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. 

 

Godkänd varmkompost +  
restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift  

(kr/år) 

Kärl 140 liter  900 kr 715 kr 1 615 kr 

Kärl 190 liter  
(kan ej nytecknas) 900 kr 1 105 kr 2 005 kr 

 

Årshämtning restavfall 
(Gäller vid beviljat undantag för årshämtning. Kärlet 
ska endast ställas fram då hämtning beställts.) 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 
Permanentboende, 2 gånger/år 900 kr 95 kr 995 kr 
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Avgifter för abonnemang utan sortering av matavfall. 
 

Brännbart avfall  
1 gång / 2 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 140 liter 900 kr 1 285 kr 2 185 kr 

Kärl 190 liter 900 kr 1 675 kr 2 575 kr 

Kärl 240 liter 900 kr 2 000 kr 2 900 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 900 kr 2 690 kr 3 590 kr 

 

Delat kärl  
Två närboende fastighetsägare kan ansöka om att dela kärl.  
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus.  
Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. 

Miljöstyrande avgift om 570 kr tillkommer per deltagande fastighet.  

Brännbart avfall 1 gång / 2 veckor delat kärl Summa hämtningsavgift (kr/år) 

Kärl 140 liter  715 kr 

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 1 105 kr 

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas) 1 430 kr 

 

Gemensamma behållare 
Permanentboende, abonnemang i gemensam behållare*.  

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Hämtning sker 1 gång / 2 veckor året om. 900 kr 1 285 kr 2 185 kr 

 
* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 

Extrakärl (gäller endast för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall) 

Extrakärl för brännbart avfall Hämtningsavgift 
(kr/år) 

140 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 715 kr 

190 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 1 105 kr 

240 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 1 430 kr 
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Abonnemang avsedda för fritidshus 

 
Avgifter för hämtning under perioden maj – september. 
 

Restavfall  
1 gång / 2 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 140 liter 450 kr 455 kr 905 kr 

Kärl 190 liter 450 kr 665 kr 1 115 kr 

Kärl 240 liter 450 kr 830 kr 1 280 kr 

 
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus.  
Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.  

Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter. 

 

 

Årshämtning restavfall  
under perioden maj-september 
 
(Gäller vid beviljat undantag för 
årshämtning. Kärlet ska endast ställas fram 
då hämtning beställts.) 
 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 2 gånger per år 450 kr 95 kr 545 kr 

 

 

 

 

Gemensamma behållare Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

 
Sommarboende, abonnemang i gemensam behållare*. 
Hämtning 1 gång / 2 veckor under perioden  
maj-september. 

450 kr 455 kr 905 kr 

 
* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 

Hämtning restavfall 1 gång/4 veckor  
under perioden maj-september 
(kräver godkänd varmkompost) 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 140 liter  450 kr 280 kr 730 kr 
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Abonnemang för hämtning av latrin 

 

Latrinabonnemang Hämtningsavgift 

Helårsabonnemang 
 
(26 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

4 275 kr 

Sommarabonnemang 
under perioden maj – september 
 
(6 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

3 090 kr 

 

Information om hämtningstillfällen meddelas direkt till kund. 

 

Försäljning av extra latrinkärl 

Extra latrinkärl kan beställas hos AÖS mot avgift enligt nedan. Försäljning av latrinkärl medges endast till 

kund med latrinabonnemang. 

 

Försäljning extra latrinkärl Pris/kärl 

Extra latrinkärl (kr/st.) 250 kr 
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Abonnemang för sortering av matavfall i flerbostadshus 

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. AÖS avgör minsta antalet kärl. 

Kärl 140 liter för matavfall Hämtningsavgift matavfall  
(kr/år) 

Matavfall 1 gång/2 veckor 190 kr 

Matavfall 1 gång/ vecka 398 kr 

 

För flerbostadshus som inte sorterar matavfall tillkommer en miljöavgift per lägenhet. 

Miljöavgift Avgift per lägenhet och år i flerbostadshus 

Gäller flerbostadshus som inte sorterar matavfall 570 kr 

 

Abonnemang för tömning av rest- eller brännbart avfall vid flerbostadshus och 

verksamheter etc. 

Avgift (kr/behållare och år) 

Rest- eller 
brännbart avfall 

Hämtningsintervall 
1 gång / 2 veckor 

Hämtningsintervall 
1 gång / vecka 

Hämtningsintervall 
2 gånger / vecka 

Hämtningsintervall 
3 gånger / vecka 

Kärl 140 liter 715 kr 
(kan ej nytecknas) - - - 

Kärl 190 liter 1 105 kr 2 320 kr - - 

Kärl 240 liter 1 430 kr 3 005 kr 6 310 kr 
(kan ej nytecknas) - 

Kärl 370 liter 2 335 kr 4 905 kr 
(kan ej nytecknas) 

10 300 kr 
(kan ej nytecknas) - 

Kärl 660 liter 3 310 kr 6 950 kr 14 595 kr 30 650 kr 
(kan ej nytecknas) 

Säck 160-240 liter 1 055 kr 
(kan ej nytecknas) 

2 795 kr 
(kan ej nytecknas) - - 

Container 3-4 kbm  20 505 kr - - - 

Container 6 kbm 23 880 kr 50 150 kr - - 

Container 8 kbm 26 130 kr 54 875 kr 115 240 kr - 

Container 10 kbm 28 415 kr 59 670 kr 125 310 kr 270 840 kr 
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Abonnemang för underjordsbehållare 

 

Innan underjordsbehållare installeras ska AÖS kontaktas. Observera att särskilt 

regelverk för underjordsbehållare ska följas.  

 

Matavfall i underjordsbehållare 
 
Storlek i kubikmeter (kbm) 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varannan vecka 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 15 855 kr 32 505 kr 

 

 

Restavfall i underjordsbehållare 
 
Storlek i kubikmeter (kbm) 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varannan vecka 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 16 320 kr 33 455 kr 

Underjordsbehållare 3,1–5 kbm 19 315 kr 39 595 kr 

 

 

Extratömning av underjordsbehållare  se avsnitt Övriga avgifter 
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Abonnemang för sortering av matavfall vid restauranger, storkök och andra 

verksamheter 

Gäller endast efter särskilt godkännande av AÖS. 

Tömning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Kunder som har behov av 

andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls för hushållen. Kunden anskaffar och 

bekostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. Pappret ska vara godkänt för 

kontakt med livsmedel och ska kunna styrkas (exempelvis genom certifikat EN 13432). 

Kärl 140 liter för matavfall 
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
(kr/kärl och år) 

1 gång/2 veckor 950 kr 

1 gång/vecka 1 995 kr 

2 gånger/vecka (kan ej nytecknas) 4 190 kr 

 

Hämtning av restavfall  

Abonnemang tecknas i enlighet med abonnemang för hämtning av restavfall vid flerbostadshus, 

verksamheter etc. 

Korttidsabonnemang för hämtning av brännbart avfall och latrin vid festivaler, 

evenemang etc. 

Tecknas efter överenskommelse med AÖS. 

Storlek Hämtningsavgift 
(kr/st. och hämtningstillfälle) 

Kärl 140-240 liter 510 kr 

Kärl 660 liter 645 kr 

Container 6 kbm 1 790 kr 

Container 8 kbm 2 235 kr 

Container 10 kbm 2 680 kr 

Latrinkärl 350 kr 

 
Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan. 

Kärl (kr/st.)    320 kr (maximalt faktureras avgift för 5 kärl) 
Container (kr/st.)   1 500 kr 
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Övriga avgifter  

Extra hämtningar och tömningar 

Medges endast till kund med abonnemang hos AÖS. 

 

Avgift för hämtning av extra säckar på ordinarie hämtningsdag 
Avgift 

kr/säck och hämtning 

Säck 160-240 liter  85 kr 

 

 

Avgift för planerad extra tömning  

Tömningsdag fastställs av AÖS eller dess entreprenörer.  

Avgift 

kr/ behållare och tömning 

Kärl 140 – 240 liter  85 kr 

Kärl 370 – 660 liter  100 kr 

 

 

Avgift för akut tömning på annan dag än ordinarie tömningsdag  
Avgift 

kr/behållare och tömning 

Kärl 140 - 660 liter  520 kr 

Container 3-10 kbm 2 870 kr 

Underjordsbehållare 0-5 kbm  3 040 kr 

 

 

Avgift för tömning av kärl och container som inte varit tillgänglig på 

ordinarie tömningsdag 

Avgift 

kr/behållare och tömning 

Kärl och container, 140 liter – 10 kbm 520 kr 
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Tillägg för gångavstånd (endast efter särskilt medgivande av AÖS) 

Kärl och säckar Avgift 
kr/behållare och tömning 

6-15 meter 32 kr 

16-25 meter 85 kr 

Över 26 meter 170 kr 

 

Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter. 

 

Tillägg för försvårad tömning 

Kärl, säck och container Avgift/hämtställe och gång 

Avser utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller 
”Anvisningar om hämtning av hushållsavfall” eller på annat sätt är 
försvårande. 

380 kr 

Avser tömning av container som behöver dras fram innan de kan tömmas, 
dvs står placerade under tak eller dylikt. 
(Kan ej nytecknas) 

150 kr 

 

 

Byte och hemtagning av kärl och containrar 

Fastighetsägarens eget byte av rengjort kärl sker på av AÖS anvisade platser. Vid avlämnandet ska kontakt 

tas med personal på plats.  

Innan byte av container tas kontakt med AÖS. 

 

Byte av behållarstorlek, hemtagning och rengöring av behållare Avgift per behållare 

Fastighetsägaren ombesörjer rengöring och byte av behållare 0 kr 

AÖS ombesörjer byte av kärl 320 kr 

AÖS ombesörjer byte av container 1 430 kr 

Hemtagning av container 1 430 kr 
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Plockanalys (kvalitetskontroll) 

Behållarstorlek Avgift per behållare 
(kr/behållare och tillfälle) 

140 liter - 660 liter 440 kr 

3 kbm - 10 kbm  5 400 kr 

Underjordsbehållare 3 kbm – 5 kbm 3 640 kr 

 

Felsorteringsavgift underjordsbehållare 

Underjordsbehållare Avgift per behållare och tillfälle 

Matavfall 1 500 kr 

 

Annan hämtning och mottagning av hushållsavfall 

Hämtning vid fastighet Avgift per tillfälle 

Komprimerande sopbil med chaufför 2 045 kr 

Paketbil med chaufför 1 370 kr 

Extra medföljande personal 635 kr 

 
Hämtning av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som AÖS godkänt. För större städningar kan 

container för utsorterat brännbart avfall beställas av AÖS utsedd entreprenör. Farligt avfall och elavfall etc. 

får ej läggas tillsammans med annat avfall. 

 

Mottagning vid återvinningscentraler Avgift per styck 

Hushållens sorterade grovavfall 0 kr 

Blandade säck- och kärlsopor (endast vid Falevi ÅVC) 120 kr 
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Fastighetsrelaterat avfall lämnat av hushåll 

Mängder överstigande 1 kbm per besök är avgiftsbelagda och betalas enligt separata avgifter för 

verksamhetsavfall.  

Endast mindre mängder asbest tas emot i AÖS regi vid Bångahagen, Falevi och Risängen 

avfallsanläggning. Med mindre mängd avses enstaka bitar av sådan storlek att kunden av egen 

kraft kan lägga det i behållaren. Asbest ska vid avlämnandet vara inplastat och uppmärkt. Större 

mängder asbest hänvisas direkt till aktörer med tillstånd att hantera avfallet. 

 

Komprimerat avfall 

Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av förbundet och 

prissätts från fall till fall beroende på tidsåtgång, volymvikt mm. (Kan ej nytecknas) 
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Små avloppsanläggningar  

 

Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar 

 

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank Avgift per tillfälle 

Storlek upp till 3,0 kbm 1 000 kr 

Storlek 3,1 – 5,0 kbm 1 270 kr 

Storlek 5,1 – 8,0 kbm 1 840 kr 

För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje 
ytterligare kbm 210 kr 

Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder 415 kr 

 

Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i 
samband med tömning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten 
tank 

Avgift per tillfälle 

Storlek upp till 1 kbm 460 kr 

Storlek 1,1 – 3,0 kbm 770 kr 

 

Tilläggsavgifter 
debiteras utöver ordinarie tömningsavgift 

Avgift per tillfälle 

Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie 
tömningsavgift.  

Vardag kl. 07-16 730 kr 

Vardag kl. 16-07 1 300 kr 

Helg 1 560 kr 

Storhelg 2 300 kr 
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Tömning av fosforfällor 

Beställning av hämtning av filtermaterial ska göras minst 5 vardagar innan hämtning. 

Hämtning och behandling av fosforfällor Pris per tömning 

Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
2 800 kr 

Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
3 430 kr 

Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil  2 800 kr 

Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil  3 430 kr 
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KSAU § 122/21 
Beslut om avfallstaxa från 1 januari 2022 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

KS2021.0212 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-23 122/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ny 

gemensam avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2022. 

Bakgrund 

AÖS gör årliga underskott sedan år 2013 vilket är en konsekvens av den 

utbyggnad av insamling av matavfall som påbörjades under 2011. Som planerat 

har avgifterna varit oförändrade under perioden 2011 – 2018 och den utökade 

verksamheten tillsammans med generella kostnadsökningar har istället 

finansierats genom att minska det egna kapitalet. Direktionen har därför årligen 

beslutat att inte återställa underskotten med hänvisning till förbundets goda 

finansiella ställning. 

 

I förslaget till avfallstaxa 2022 ökas intäkterna för grundavgifterna med 5,8 mnkr 

och intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med ca 0,5 mnkr. 

 

Grundavgifterna för småhus och verksamheter föreslås höjas med 100 kr per år 

till 900 kr. Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus höjs 

med 50 kr per år till 450 kr. 

 

Avgifterna för tömning av små avloppsanläggningar föreslås höjas med 4 

procent vilket motsvarar ca 500 tkr i ökade intäkter. Anledningen till att 

avgifterna höjs är framför allt ökade kostnader för behandling av slam. 
 
Avfallsförbränningsskatt 

Skatt på avfallsförbränning trädde i kraft i april 2020. Skatten höjs successivt 

från 75 kr per ton till 125 kr per ton fullt utbyggd år 2022. Kostnader för skatten 

under 2021 beräknas till 4 mnkr och under 2022 till ca 5,5 mnkr. Skatten belastar 

renhållningskollektivet och finansieras via avfallstaxan. 
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Kommunalt ansvar för returpapper 

I december beslutade regeringen att upphäva producentansvaret för returpapper. 

Från 1 januari 2022 läggs istället ansvaret för insamling och återvinning av 

dagstidningar, reklamblad och andra trycksaker på kommunerna. Finansieringen 

av insamlingen ska ske inom ramen för avfallstaxan. För AÖS del innebär det 

mycket kort tid att skapa en insamlingslösning som är ekonomiskt effektiv och 

som når insamlingsmålet. I möjligaste mån avser AÖS därför bibehålla 

nuvarande insamling. De ännu okända kostnaderna för insamling av returpapper 

föreslås rymmas inom redan föreslagna höjningar av grundavgiften. 

 
Beslut i medlemskommuner 

Beslut om avfallstaxor fattas av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. 

För att upprätthålla principen om likställda avgifter för solidarisk finansiering av 

gemensamma kostnader inom AÖS krävs därför likalydande beslut av samtliga 

medlemmars fullmäktige. 

Handlingar 

Protokollsutdrag §12 Avfallstaxa 2022                                                                                                                                                    

3.2.1 Skrivelse avfallstaxa 2022                                                                                                                                                    

3.3.1 Avfallstaxa 2022 inkl justering för yrkanden 

Skickas till 

Avfallshantering Östra Skaraborg AÖS  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-07-09 

Diarienummer: KS2021.0248-7 

Handläggare: Lisa Ivarsson 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut om Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022. 

Bakgrund 

Förbundschefen för Miljösamverkan östra Skaraborg fick i mars 2019 i uppdrag att 

genomföra en översyn av förbundets verksamhet. Syftet var att utreda möjliga 

effektiviseringar inom organisationens verksamhetsområde. Utredningen skulle omfatta såväl 

administrativa arbetsuppgifter som tillsyns- och planeringsmetodik samt fokusering på 

riskbaserad kontroll. Översynen resulterade i att direktionen den 16 juni 2020 (dir 8 §  

2020-06-16) beslutade att Miljösamverkan östra Skaraborg som en del i uppdraget bland 

annat skulle ta fram förslag till ny taxa att gälla från och med 2022 och samtidigt utreda 

möjligheterna till efterhandsdebitering. 

 

Miljösamverkan östra Skaraborg har till största del följt det förslag på ny miljöbalkstaxa som 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tog fram för ett par år sedan, men har gjort en 

handfull ändringar och förtydliganden. Under arbetet med taxan har Miljösamverkan östra 

Skaraborgs miljökontor samverkat med tillsynsvägledande myndigheter och haft dialog med 

branschorganisationer.  

 

Ett syfte med SKR:s nya modell är att likrikta tillsyn och avgiftsnivåer mellan stat och 

kommun samt mellan kommunerna så långt som möjligt. Den nya modellen ska även 

tydliggöra kopplingen mellan tillsynsbehov och finansiering av tillsynen. 

 

Sedan förslaget på en ny miljöbalkstaxa togs fram av SKR har allt fler kommuner valt att gå 

över till den nya modellen. Framtagandet av den nya modellen skedde genom en arbetsgrupp 

där SKR och chefer, inspektörer och utvecklingsledare från 19 kommuner deltog. Tre 

referensgrupper har även varit involverade i arbetet och har uppmanats att lämna synpunkter. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-07-09 

Diarienummer: KS2021.0248-7 

Handläggare: Lisa Ivarsson 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Handlingar 

Dir § 8 Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område från 1 januari 2022                                                                                                                                                    

Förstasida protokoll MÖS dir 2021-06-15                                                                                                                                                    

Dir § 8 bilaga - taxa miljöbalken 2022                                                                                                                                                    

3 7 Redogörelse skillnader mot gällande taxa o i tillsynsbehov o ekonomi                                                                                                                                                    

3 8 Synpunkter från LRF på ny taxa MÖS                                                                                                                                                    

Beslut KS, 2021-09-06, Ärende 144/21, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område 

Skickas till 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

 

Handläggare 

Lisa Ivarsson 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

MILJÖSAMVERKAN Sammanträdesdatum 

  ÖSTRA SKARABORG 
2021-06-15 

Dir § 8 Dnr 2020-6651 

Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
från 1 januari 2022 

Beslut 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg föreslår kommunfullmäktige i 

Miljösamverkans medlemskommuner att anta en ny taxa för prövning och tillsyn 

inom miljöbalkens område att gälla från den 1 januari 2022. 

Redogörelse för ärendet 

Förbundschefen fick i mars 2019 i uppdrag att genomföra en översyn av förbundets 

verksamhet. Syftet var att utreda möjliga effektiviseringar inom organisationens 

verksamhetsområde. Utredningen skulle omfatta såväl administrativa arbetsuppgifter 

som tillsyns- och planeringsmetodik samt fokusering på riskbaserad kontroll. 

Resultat av översynen redovisades den 16 juni 2020 och beslut (Dir § 8 2020-06-16) 

om åtgärder fattades vid samma tillfälle. Direktionen beslutade att Miljösamverkan 

östra Skaraborg bland annat ska ta fram förslag till ny taxa att gälla fr.o.m. 2022 och 

samtidigt införa efterhandsdebitering. 

Under arbetet med taxan har miljökontoret samverkat med tillsynsvägledande 

myndigheter och haft dialog med branschorganisationer. 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 5 mars 2021 att 

miljökontoret skulle fortsatta arbetet med ny taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalken utifrån den modell och de nivåer som fanns i det då framtagna förslaget 

till taxa. 

Den 2 juni 2021, MN § 33, föreslog Miljönämnden östra Skaraborg direktionen att 

föreslå medlemskommunerna att anta den nya taxan. 

Tillägg efter miljönämndens beslut i text i taxebilaga 1 och 2 om hygienisk 

behandling: Dessa kommer också att omfatta annan smitta än blodsmitta. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2021-06-08 

Miljönämndens beslut, MN § 33, 2021-06-02 med bilaga, Taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område med bilagor 

Redogörelse för ställningstaganden, skillnader mot nuvarande taxa och förändringar i 

tillsynsbehov och ekonomi, daterad 2021-05-12 

Synpunkter från LRF på ny taxa, skrivelse daterad 2021-05-10 

Bilagor 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med bilagor 

us1erandes signatur Utdragsbestyrkande 

4 
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MILJÖSAMVERKAN 
ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

Dir § 8 forts. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro 

Bilagor till kommunfullmäktige 

Redogörelse för ställningstaganden, skillnader mot nuvarande taxa och förändringar i 

tillsynsbehov och ekonomi, daterad 2021-05-12 

Synpunkter från LRF på ny taxa, skrivelse daterad 2021-05-10 

772 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

5 
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Dnr 2020-6651 
Dir §8 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. 

Taxan består av 4 delar: 

1. Taxebestämmelser (paragrafer) 1-33§§ 

2. Taxebilaga 1 innehåller avgifter eller grund för avgifter för verksamheter 
eller åtgärder som saknar fastställd prövningsnivå. 

3. Taxebilaga 2 innehåller verksamhetskoder och antal tillsynstimmar för 
verksamhetstyper med fast årlig avgift, vilket omfattar de flesta verksamheter 
eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A, B, C) enligt 
milj öprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (1998:899) (ny beteckning H). 

4. Taxebilaga 3 innehåller verksamhetskoder för verksamheter med timavgift, 
vilket omfattar verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd anmälnings-
och tillståndspliktig nivå enligt milj öprövningsförordningen, milj öbalken, 
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808). 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Milj önämnden östra Skaraborgs kostnader för 
prövning och tillsyn enligt milj öbalken, bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken eller EU:s förordningar inom milj öbalkens tillämpningsområde, bland 
annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig 
verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, 
skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, 
avfall och producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till nämnden utgå bland annat 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § 
milj öbalken för rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

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

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 
eller åtgärd, och 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

1 

.22;2 
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3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt milj öbalken. 
bestämmelser meddelade med stöd av milj öbalken eller EU-förordningar 
inom milj öbalkens område överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4. Handläggning för att svara på remisser. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av 
Milj önämnden östra Skaraborg. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § milj öbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt 
denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § milj öbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som 
behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Timavgift 
6 § Avgift tas ut: 

1. i förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid 
enligt taxebilaga 1 (fast avgift), 

2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift), 

3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det 
enskilda ärendet (timavgift), dock minst en halv timme, och 

4. enligt de andra grunder som anges i taxan. 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel 
timme handläggningstid 1 009 kr. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden 
har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner 
och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt 
föredragning av beslut. 

För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
kl. 19.00 och 7.00 lördagar, söndagar, helgaftnar och helgdagar tas avgift ut med 1,5 
gånger ordinarie timavgift. 

9 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge 
och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2018. 

Milj önämnden östra Skaraborg ska för varje kalenderår (avgiftsår) justera de i denna 
taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret för 
PKV som är publicerad på Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) webbplats 
för oktober månad året före avgiftsåret. 

2 
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Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 

betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i 

taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser. 

Avgift tas ut för varje inställelse på (resor till och från) anläggningen motsvarande 

232 kronor per tillsynstillfälle. Detta gäller endast prövningsärenden som omfattas av 

timavgift. 

11 § Om det i ett 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 inte godkännas vid den 

besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut 

för den ytterligare handläggningstiden. 

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas 

av sökanden. 

13 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås eller avvisas. Avgift tas 

inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. 

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 

Milj önämnden östra Skaraborg är sökanden i förekommande fall även skyldig att 

ersätta nämndens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga 

som har tillkallats av nämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även 

skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens 

eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd. 

15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad 

som anges i denna taxa. 

Avgifter för anmälningsärenden 
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i 

form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden gällande 

avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 

ärendet multipliceras med aktuell timavgift, eller enligt de grunder i övrigt som anges 

i taxebilaga 1. 

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 

ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter 

enligt taxebilaga 1 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 tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

3 
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Avgift tas ut för varje inställelse på (resor till och från) anläggningen motsvarande 
232 kronor per tillsynstillfälle. Detta gäller endast anmälningsärenden som omfattas 
av timavgift. 

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser 
att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
milj öprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta 
nämndens kostnader för kungörelse i ärendet. 

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

Avgift för återkommande tillsyn 
19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med 
en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast 
årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt milj öprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksam-
heter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd (H) ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

Undantag för ovan är om timavgift ska tillämpas i stället för fast avgift. Då ingår 
verksamhetskoden i bilaga 3. 

Industriutsläppsverksamhet 
20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med "-i" i 
milj öprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg för IED-tillsynen till den årliga 
tillsynsavgiften om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. 

Undantag för verksamhetsgrupp jordbruk: för verksamheter som markerats med "-i" 
i milj öprövningsförordningen betalas ett årligt tillägg för IED-tillsynen för den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden multiplicerad med aktuell timavgift. 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 
21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild 
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om 
den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta 
avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot 
villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i 
större omfattning. 

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott 
av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

4 
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Avgift för regelbunden tillsyn 
22 § En verksamhetsutövare betalar avgift för huvudverksamheten (taxegrundande 

verksamhet) enligt bilaga 2. Huvudverksamheten är den verksamhet som har högst 

avgift (störst tillsynsbehov) enligt bilaga 2. För delverksamheter betalas ingen 

tillsynsavgift utom vid undantaget nedan. 

Om en verksamhetsutövare som har en taxegrundande verksamhetskod i bilaga 2 

även har fler verksamhetskoder enligt någon av bilagorna 2 eller 3 i sin verksamhet, 

kan ett tillägg göras som motsvarar 25 procent av timmarna för den taxegrundande 

verksamhetskoden (huvudverksamheten). Tillägget ska endast göras om 

delverksamheterna orsakar ett ökat tillsynsbehov som inte ryms inom 

huvudklassningens timmar. 

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar 

fastställda krav på anmälan ("U" och "UH") ska avgift betalas i form av timavgift 

genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 

aktuell timavgift enligt vad som framgår av bilaga 3. 

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 

utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym 

eller liknande. 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 

betalas från och med det kalenderår som följer efter det år då beslut om tillstånd till 

verksamhet meddelats eller anmälan skett — eller i de fall tillstånd eller anmälan inte 

krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift 

ut. 

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 

verksamheten bedrivs. 

Avgift för författandet av beslut med anledning av konstaterade avvikelser vid 

regelbunden planerad tillsyn ingår i den årliga avgiften för verksamheter som betalar 

en fast årlig avgift. 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador 

enligt 10 kap. milj öbalken ska betalas av den som enligt 10 kap. milj öbalken är 

ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Avgift för tillsyn i övrigt 
27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med aktuell timavgift eller 

enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1. 

Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften för inställelse på (resor till och från) 

anläggningen 232 kronor per tillsynstillffille. Miljönämnden östra Skaraborg tar ut en 

avgift för inställelse endast vid händelsestyrd tillsyn eller planerad tillsyn som 

finansieras med timavgift. 

5 
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Vid regelbunden planerad tillsyn ingår resor i den årliga tillsynsavgiften om 
verksamheten betalar en sådan. 

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till 
olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 
10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för 
avhjälpande eller kostnader. 

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

Betalning av avgift 
30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljönämnden östra Skaraborg. 
Betalning ska ske inom den tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor m.m. 
31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får 
verkställas enligt utsökningsbalken. 

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess 
beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas. 

33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift 
till länsstyrelsen. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar 
och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Avgiftsnivå Timmar 

Avgiftsnivå 1 1 timma 

Avgiftsnivå 2 3 timmar 

Beskrivning Lagrum Avgift 

AVGIFTER FOR MILIOFARLIG VERKSAMHET OCH 

HÄLSOSKYDD 

Avgiftsnivå 3 6 timmar 

Avgiftsnivå 4 timavgift 

Dnr 2020-6651 
Dir § 8 

Taxebilaga 1 

Prövning av ansökan 

  

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter 

ska anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift 

enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 3 

Ansökan om tillstånd till anslutande av en 

vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och 

som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 

toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 

mark, ytvatten, eller grundvatten enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att skydda 

människors hälsa eller miljön och som inte omfattas 

av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 

luftvärmepump enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa. 

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 

område med detaljplan eller områdesbestämmelser 

enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa. 

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig 

gödsel, slam och annan orenlighet inom område 

med detaljplan eller intill sådant område enligt vad 

kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa, per 

spridningstillfälle. 

40 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Avgiftsnivå 2 
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Beskrivning 

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor 

enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa. 

Lagrum 

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Avgift 

Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 
miljöprövnings-

förordningen (2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och 

som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap 11 § 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning 

utan vattentoalett, och som inte omfattas av fast 

avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och 

som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

14 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 

för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 

grundvatten och som inte omfattas av fast avgift 

enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 1 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 

för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 

grundvatten och som inte omfattas av fast avgift 

enligt taxebilaga 2 och som har en uttagen effekt av 

mer än 100 kW men högst 10 MW. 

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 

grundvatten och som inte omfattas av fast avgift 

enligt taxebilaga 2 och/eller ligger inom 

skyddsområde för vattentäkt och/eller inom 

område med sedimentär berggrund. 

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning inom ett område med 

detaljplan. 

37 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 

annan orenlighet inom område med detaljplan eller 

intill sådant område enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa. 

40 och 42 § § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för 

människors hälsa. 

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, 

9 kap 12 § miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera 

anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 

behandling som innebär risk för blodsmitta eller 

annan smitta. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

7'; 
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Beskrivning Lagrum Avgift 

Anmälan om att driva eller arrangera 

anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med 
bassängbad för allmänheten, eller som annars 

används av många människor. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera 

anmälningspliktig hälsoskyddsverksannhet som 

utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, 

öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

specialskola, sameskola eller internationell skola. 

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn 

  

Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 

strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga 

enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och 

är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) 

om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 

strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om 

Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen 

till kommunen. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 26 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av små avlopp (0-25 personekvivalenter), 

med platsbesök 

26 kap 3 § 3 st. miljöbalken, 

2 kap 31 § p 1 miljö-

tillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 2 

Tillsyn av små avlopp (0-25 personekvivalenter), 

utan platsbesök 

26 kap 3 § 3 st. miljöbalken, 

2 kap 31 § p 1 miljö-

tillsynsförordningen 

Avgiftsnivå 1 

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller 

timavgift enligt taxebilaga 3. 

26 kap 3 § 3 st. miljöbalken, 

2 kap 31 § p 1 miljö-

tillsynsförordningen 

Timavgift 

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver 

särskild uppmärksamhet och som inte omfattas av 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 

3: 

1. byggnader som innehåller en eller flera 

bostäder och tillhörande utrymmen, 

2. lokaler för undervisning, vård eller annat 

omhändertagande, 

3. samlingslokaler där många människor 

brukar samlas, 

4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig 

bostad, 

5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 

badanläggningar, strandbad och andra 

liknande anläggningar som är upplåtna för 

allmänheten eller som annars utnyttjas av 

många människor, 

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygienisk behandling, 

7. lokaler för förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st. miljöbalken, 

45 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 
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Beskrivning 

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas 

av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Lagrum 

26 kap 3 § 3 st. miljöbalken 

Avgift 

Timavgift 

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om 

tillstånd till inrättande av ny anläggning för 

grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd 

enligt 11 kap. miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st. miljöbalken Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen 

har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

11 kap 9b § miljöbalken, 

19 § förordningen 

(1998:1388) om vatten-

verksamhet, 

1 kap 19 och 20 §§ samt 

2 kap 29 § p 2 miljötillsyns-

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för 

att förhindra olägenheter för människors hälsa om 

inrättande av ny anläggning för vattentäkt och 
denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap. 

miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st. miljöbalken Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för 

att förhindra olägenheter för människors hälsa om 

användande av befintlig anläggning för vattentäkt. 

9 kap 10 § 2 st. miljöbalken Timavgift 

Tillsyn 

  

Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller 

anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för 

att förhindra olägenheter för människors hälsa och 

som inte kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st. miljöbalken, 

2 kap 31 § p. 2 miljötillsyns-

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har 

överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 

2 kap 29 § p. 2 miljötillsyns-

 

förordningen (2011:13), 

26 kap 10 § miljöbalken 

Timavgift 

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH 

BIOTEKNISKA ORGANISMER 

  

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR 

  

Tillsyn 

  

Information innan installation påbörjas eller 

hantering inleds av brandfarliga vätskor eller 

spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer 

än 1 rn3  vätska (inom vattenskyddsområde 

hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor 

eller spillolja) med tillhörande rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st. 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten-förorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 

31 § p. 5 miljötillsynsför-

ordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 1 
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Beskrivning 

Information om cistern som tagits ur bruk. 

Lagrum 

6 kap 1 § Naturvårds- 

verkets föreskrifter om 

skydd mot mark- och 

vattenförorening vid 

hantering av brandfarliga 

vätskor och spilloljor (NFS 

2017:5), 2 kap 31 § p. 5 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgift 

Timavgift 

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive 

periodiska kontroller, av cisterner och rörledningar. 

3 kap 1 § 2 st. 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten-förorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 

31 och 32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor 

och spillolja, som inte omfattas av fast avgift för 

tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten-förorening 

vid hantering av 

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 

26kap 3 § miljöbalken, 2 kap 

31 § p. 5 miljö-

 

tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 

  

Tillsyn 

  

Underrättelse och samråd innan installation eller 

konvertering sker av sådan utrustning som 

innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller 

mer. 

14 § förordning (2016:1128) 

om fluorerade 

växthusgaser, 2 kap 31 och 

32 §§ miljötillsyns-

förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Rapport om det under någon del av ett kalenderår 

finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en 

stationär anläggning eller i en mobil utrustning som 

omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt 

artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU- 

förordningen om f-gaser. 

15 § förordning (2016:1128) 

om fluorerade 

växthusgaser, 2 kap 31 och 

32 §§ miljötillsyns-

förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 
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Beskrivning Lagrum Avgift 

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 

  

Tillsyn 

  

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som 

innehåller kontrollerade ämnen. 

Förordning (EU) nr 

517/2014, förordning (EG) 

nr 1005/2009, 

2 kap 31 § p. 6 miljötillsyns-

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används 

för laboratorie- och analysarbeten som betraktas 

som viktiga enligt bilagan till Kommissionens 

förordning (EU) nr 291/2011, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Förordning (EG) 1005/2009, 

förordning (EG) nr 

291/2011, 

2 kap 31 § p. 5 miljötillsyns-

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

VÄXTSKYDDSMEDEL 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde 

som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 

föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 

2018. 

6 kap 1 och 2 §§ 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2) 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att använda 

växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte 

är lämplig att plöja men som kan användas till 

slåtter eller bete. 

2 kap 37 och 39 §§ 

förordningen (2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel. 

2 kap 41 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Timavgift 

Tillsyn 

  

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 

växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut. 

9 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 

2 kap 31 § p. 5 och 

2 kap 32 § 1 st. p. 2b 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr.o.m. 1 juli 2018. 

Timavgift 
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Beskrivning 

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en 

sjö eller ett vattendrag som befaras bli förorenat av 

växtskyddsmedel. 

Lagrum 

9 kap 3 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 

2 kap 31 § p. 5 och 

2 kap 32 § 1 st. p. 2b 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr.o.m. 1 juli 2018. 

Avgift 

Timavgift 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas 

av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p. 5 miljö- 

tillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

BIOCIDPRODUKTER 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan om undantag från bestämmelserna om 

information och underrättelse i 4 kap 1-3 §§ 

Naturvårdsverkets föreskrifterom spridning av vissa 

biocidprodukter (NFS2015:3). 

4 kap 4 § Naturvårdsverkets 

föreskrifterom spridning av 

vissa biocidprodukter 

(NFS2015:3) 

Timavgift 

Tillsyn 

  

Underrättelse i samband med spridning av 

biocidprodukt på en plats som allmänheten har 

tillträde till som inte omfattas av fast avgift för 

tillsyn enligt taxebilaga 2. 

4 kap 2 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning av 

vissa biocidprodukter 
(NFS2015:3), 

2 kap 31 § p. 5 miljö-

 

tillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas 

av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av 

vissa biocidprodukter 

(NFS2015:3), 

2 kap 31 § p 5 miljö-

 

tillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

PCB 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan om dispens från kravet om avlägsnande av 

PCB-produkt i byggnader och anläggningar och som 

inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

17 b § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m. 

Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 

halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 

förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 

18 § förordningen (2007:19) 

om PCB m.m. 

Timavgift 
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Beskrivning 

Tillsyn 

Lagrum Avgift 

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som 

inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

Förordningen (2007:19) om 

PCB m.m., 26 kap 3 § 3 st. 

miljöbalken, 

2 kap 31 § p. 5 miljö-

 

tillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

KOSMETISKA PRODUKTER 

  

Tillsyn 

  

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 

artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 

27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av 

behörig myndighet, samt rådgöra med 

Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt 

artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 

1223/2009, 2 kap 34 § 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER 

  

Tillsyn 

  

Primärleverantörers hantering av kemiska 

produkter, biotekniska organismer och varor som 

inte innebär utsläppande på marknaden, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 32 § miljö- 

tillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 

organismer och varor i andra verksamheter än 

miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 

utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar 

över primärleverantörers utsläppande på 

marknaden 

2 kap 31 § p. 5 miljö- 

tillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§, 

2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 

p. 7-9, p 11-14, 

p. 16, p 17, p. 19 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 

3 st. miljöbalken 

Timavgift 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET 

  

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 

2 KAP MIUÖBALKEN 

  

Tillsyn 

  

Hushållning med energi samt användning av 

förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 

vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 5 § samt 26 kap 

3 § 3 st. miljöbalken 

Timavgift 

7yr5 
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Beskrivning Lagrum 

2 kap 5 § samt 26 kap 

3 § 3 st. miljöbalken 

Avgift 

Timavgift I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 

omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 

möjligheterna att 

1. minska mängden avfall, 

2. minska mängden skadliga ämnen i material 

och produkter, 

3. minska de negativa effekterna av avfall, och 

4. återvinna avfall. 

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 

efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av 

åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2. 

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 

26 kap 3§ 3 st. miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 

som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter 

för natur- eller kulturreservat eller 

vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden 

för att den strider mot syftet med det tilltänkta 
skyddet av ett område eller föremål som omfattas 

av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen 

enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift 

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter 

för natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- 

och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 § 

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 

tillstånd eller dispens avseende natur- eller 

kulturreservat, naturminne, djur- och 

växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 § 

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 

naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st. miljöbalken, 

1 kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 

natur- eller kulturreservat eller vattenskydds-

område som kräver anmälan enligt föreskrifter 

meddelade för natur- eller kulturreservat eller 

vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas 

av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 

bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 

väsentligt ändra naturmiljön. 

12 kap 6 § miljöbalken Timavgift 
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Beskrivning 

Tillsyn 

Lagrum Avgift 

Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, 

biotopskyddsom råden, vattenskyddsområden som 

kommunen har beslutat om, djur- och 

växtskyddsområden som kommunen har meddelat 

föreskrifter om, område eller föremål som omfattas 

av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen 

enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det 

som länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg-

och järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö- 

tillsynsförordningen 

Timavgift 

Verksamhet som berörs av föreskrifter ifråga om 

1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 

2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 

3. växtodlingen 

och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2. 

12 kap 10 § miljöbalken, 

2 kap 32 § miljötillsyns-

 

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap 

miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, om 

länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva 

tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljötillsynsförord-

ningen (2011:13) 

Timavgift 

Skötsel av jordbruksmark och annan 

markanvändning vid jordbruket enligt 7,8 och 12 

kap. miljöbalken, om länsstyrelsen har överlåtit 

uppgiften att utöva tillsyn, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13) 

Timavgift 

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften 

att utöva tillsyn. 

12 kap 11 § miljöbalken, 

1 kap 19 och 20 §§ samt 

2 kap 8 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan 

markanvändning i jordbruket och som inte omfattas 

av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 8 § p 7 samt 

1 kap 19 och 20 §§ 

miljötillsynsförordningen 

(2011:13) eller 26 kap 3 § 

3 st. miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MIUÖBALKEN 

  

Tillsyn 

  

Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften 

att utöva tillsyn. 

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 

1 kap 19 och 20 §§ samt 

2 kap 8 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13) 

Timavgift 

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 

MIUÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MIUÖBALKEN 

  

Handläggning av anmälan 

  

Anmälan om avhjälpande av vissa 

föroreningsskador. 

28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

Timavgift 

Wr5 
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Beskrivning Lagrum Avgift 

Tillsyn 

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 

fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av en överhängande 

fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en 

allvarlig miljöskada. 

10 kap 12 och 14 §§ 

miljöbalken 

Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 

miljöskada har uppstått. 

10 kap 13 och 14 §§ 

miljöbalken 

Timavgift 

Föroreningsskador som inte omfattas av 

länsstyrelsens ansvar enligt 2 kap. 29 § första 

stycket 3 

2 kap 31 § p 3 miljö- 

tillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 3 st. 

miljöbalken 

Timavgift 

Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, 

om skadorna har orsakats av en verksamhet eller 

åtgärd som den kommunala nämnden har 

tillsynsansvaret för 

2 kap 31 § p. 4 miljö- 

tillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 

3 st. miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN OM AVFALL ENLIGT 15 KAP MIUÖBALKEN 

  

Prövning av ansökan 

  

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall 

när kommunen ska ansvara för en viss hantering av 

avfall. 

15 kap 25 § p. 1 miljöbalken Timavgift 

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare 

att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa 

avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs. 

15 kap 25 § p. 2 miljöbalken Timavgift 

Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam 

behållare, befrielse från skyldighet att lämna avfall 

till kommunen enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering 

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende bygg- och 

rivningsavfall från kraven på utsortering i 3 kap. 10 

§ avfallsförordningen och från att brännbart avfall 

ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3 

kap. 12 § avfallsförordningen 

3 kap 15 § avfallsförordning 

(2020:614) 

Timavgift 

Ansökan om förlängt tömnings- och 

hämtningsintervall enligt kommunens föreskrifter 

om avfallshantering 

9 kap. 1-2 §§ 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Avgiftsnivå 1 

Övriga ansökningar 9 kap. 1-2 §§ 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

775 
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Beskrivning Lagrum Avgift 

Handläggning av anmälan 

Anmälan från fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare att på fastigheten själv 

kompostera eller på annat sätt behandla annat 

avfall än trädgårdsavfall som kommunen ansvarar 
för enligt 15 kap. 20 § MB 

5 kap. 15 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt 

kommunens föreskrifter om avfallshantering på 

fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall. 

9 kap. 2 § 

avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering om uppehåll i hämtning, 

gemensam behållare, befrielse från hämtning av 

avfall. 

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter 

om avfallshantering. 
9 kap. 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen 

(2020:614) 

Timavgift 

Tillsyn 

  

Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift 

för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st. miljöbalken Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MIUÖBALKEN 

  

Tillsyn 

  

Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 

uppgiften att utöva tillsyn. 

26 kap 11 § miljöbalken, 

1 kap 19 och 20 §§ samt 

2 kap 8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

7i7 
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Dnr 2020-6651 

Dir § 8 

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning) 

Verksamhets- Prövnings 
Timmar Beskrivning 

kod nivå 

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV 

TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, 

NATURGRUS OCH ANNAT 

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra 

jordarter 

10.10 B 9 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 

timmar. 

10.11 B 18 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 

timmar om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton. 

10 11 
. 

B 18  

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 

timmar om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton 

men högst 200 000 ton. 

10 11 
. 

B 9 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 

timmar om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton 

men högst 50 000 ton. 

10.11 B 9 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 

timmar, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men 

högst 10 000 ton. 

10 11 
. 

B 6  

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 

timmar om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men 

högst 5 000 ton. 

10.11 B 6 

6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 

timmar om tillståndet inte omfattas av någon av 1-5. 

10.20 B 9 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 

timmar för täkt av torv. 

10.20 B 18 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 

timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet 

gäller för mer än 200 000 ton. 

10.20 B 18 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 

timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet 

gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton. 

10.20 B 9 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 

timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet 

gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton. 
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Verksamhets- 

kod 

10.20 

Prövnings 

nivå 

B 

Timmar 

9 

Beskrivning 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 

timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet 

gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

10.20 B 6 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 

timmar för annan täkt än som avses il, om tillståndet 

gäller för mer än 1 000 ton men högst 

5 000 ton. 

10.20 B 6 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 

timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet 

inte omfattas av någon av 1-6. 

10.30 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 

kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

10.40 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 

kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

10.50 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

10.60 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 

kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och 

kol 

11.10 A 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar. 

11.20 B 13 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar för utvinning i vattenområde. 

11.20 B 13 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar för utvinning på land. 

11.30 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 

kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Malm och mineral 

13.10 A 90 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

90 timmar om verksamheten avser järnmalm. 

13.10 A 90 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

90 timmar om verksamheten avser kol inom de 

områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

2 
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Verksamhets- 

kod 

13.10 

Prövnings 

nivå 

A 

Timmar 

64 

Beskrivning 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

64 timmar om verksamheten avser kol inom de 

områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 

13.10 A 227 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

227 timmar om verksamheten avser uran- eller 

toriummalm. 

13.10 A 184 

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

184 timmar, om verksamheten inte omfattas av 

någon av 1-4. 

13.20-i A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

90 timmar om verksamheten avser järnmalm. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (1 UV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

13.20-i A 184 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

184 timmar om verksamheten inte omfattas av 1. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

13.30 B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

90 timmar. 

13.40 A 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

90 timmar om verksamheten avser järnmalm. 

13.40 A 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

64 timmar om verksamheten avser kol. 

13.40 A 227 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

227 timmar om verksamheten avser uran- eller 

toriummalm. 

13.40 A 184 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

184 timmar om verksamheten inte omfattas av 1-3. 

13.50 B 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

227 timmar om verksamheten avser uran- eller 

toriummalm. 

13.50 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

64 timmar om verksamheten inte omfattas av 1. 

13.60 B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 

kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

64 timmar. 

3 
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Verksamhets- 
kod 

Prövnings 
Timmar Beskrivning 

nivå 

Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

 

13.70 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 

kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

LIVSMEDEL OCH FODER 

Verksamhetsgrupp Slakterier 

15.10-i B 90 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för produktion baserad på slaktvikt som 
omfattar mer än 50 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

15.10-i B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar för produktion som inte omfattas av 1. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

15.20 B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. 

15.30 C 8 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 
timmar. 

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska 
råvaror 

15.40-i, 15.45 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 
bearbetning av animaliska biprodukter. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

15.40-i , 15.45 B 30  

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 
rökning. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.40-i , 15.45 B 64  

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 
omfattas av 1 eller 2. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.50 C 8 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 
timmar. 

4 
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Verksamhets- Prövnings 
Timmar Beskrivning 

kod nivå 

Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 

kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska 

råvaror 

15.90-i, 15.95 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är tills-

ynstiden 64 timmar om verksamheten avser anlägg-

ning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller 

socker. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 

ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-i , 15.95 B 30  

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 

rostning av kaffe. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.90-i, 15.95 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling med en produktion av mer 

än 50 000 ton per kalenderår och inte omfattas av 1 

eller 2. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 

ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15 90-i 15.95 , B 30  

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är till-

synstiden 30 timmar om verksamheten inte omfattas 

av någon av 1-3. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.101 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 

kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

15.125 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 

kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade 

råvaror 

15.131-i, 15.141 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar med en produktion av mer än 

10 000 ton per kalenderår. För så kallade industri-

utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövnings 
nivå 

B 

Timmar 

30  

Beskrivning 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte 

omfattas av 1. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.131-i , 15.141 

15.151 C 8 
För en verksamhet som är annnälningspliktig enligt 5 

kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.170-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.180 C 12 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 

kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

12 timmar. 

Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 

15.185-i och 

15.190 
B 90 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser 
framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer 
än 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

15.185-i och 
15.190 

B 64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 

framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer 

än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

-i och 15.185  
15.190 

B 30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 
kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 3. 
tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser 
framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter med en produktion av 
högst 50 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

15.185-i och 

15.190 

Prövnings 

nivå 

B 

Timmar 

30 

Beskrivning 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 17 eller 18 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet som 

inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 

20 timmar. 

15.200 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 

kap. 19 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

15.210 B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 20 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar. 

15.220 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 

kap. 21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

15.230 B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

64 timmar. 

15.240 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 

kap. 23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

15.250 B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 24 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

13 timmar för framställning av malt. 

15.250 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 24 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

64 timmar för framställning av mer än 20 000 ton 

läskedryck eller maltdryck per kalenderår. 

15.250 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 24 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar för framställning av mer än 10 000 ton men 

högst 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per 

kalenderår. 

15.260 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 

kap. 25 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

15.270 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 26 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

90 timmar för anläggning för tillverkning av jäst. 

15.270 B 47 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 26 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

47 timmar för anläggning för tillverkning av 

startkulturer av mikroorganismer. 

15.280 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 

kap. 27 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

15.310 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 

kap. 28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

7 
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Verksamhets- ' Prövnings i 
Timmar Beskrivning 

kod nivå 

Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och 

vegetabiliska råvaror 

15.330-i, 15.350- 

i och 15.370-i 
B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 29, 31 eller 33 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar för anläggning för bearbetning 

av animaliska biprodukter med en produktion baserad 

på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

15.330-i, 15.350- 

i och 15.370-i 
B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 

kap. 29, 31 eller 33 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar för anläggning som inte 

omfattas av 1. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.340 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 

kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

15.360 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 

kap. 32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

15.380 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 

kap. 34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR 

17.10-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 

ett generellt tillägg med 20 timmar. 

17.20 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar för anläggning för hantering av mer än 1 000 

ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per 

kalenderår. 

17.20 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar för anläggning som inte omfattas av 1. 

17.30 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH 

LÄDER 

18.10-i B 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 

ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

Prövnings 

nivå 
Timmar Beskrivning 

18.20 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar om verksamheten avser garvning av mer än 1 

000 ton produkter per kalenderår. 

18.20 B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar om verksamheten avser garvning av högst 1 

000 ton produkter per kalenderår. 

18.20 B 90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar om verksamheten avser annan beredning av 

hudar och skinn än garvning. 

18.30 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 

20.05-1 B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 

ett generellt tillägg med 20 timmar. 

20.10 C 12 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 

timmar. 

20.20 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar för produktion som omfattar mer än 200 000 

kubikmeter per kalenderår. 

20.20 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar för produktion som inte omfattas av 1. 

20.30 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 

kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 
timmar. 

20.40 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 

kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

20.50-1 B 137 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar för produktion som omfattar mer än 20 

000 ton per kalenderår. För så kallade industri-

utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

20.50-i B 64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för produktion som inte omfattas av 1. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (lUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

20.60 

Prövnings 

nivå 

C 

Timmar 

8 

Beskrivning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 

kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

20.70 B 13 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 

kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar. 

20.80 C 4 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 

kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 

timmar. 

20.90 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 

kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

20.91 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 

kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 

PAPPERSVAROR 

21.10-i A 306 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

306 timmar för anläggning för en produktion av mer 

än 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa per kalenderår 

om verksamheten har blekeri. För så kallade industri-

utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

21.10-i A 227 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

227 timmar för en produktion av högst 300 000 ton 

sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten har blekeri. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-i A 184 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

184 timmar för en produktion av sulfat- eller 

sulfitmassa om verksamheten inte har blekeri. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-i A 137 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar om verksamheten avser framställning av 

halvkemisk massa. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

10 
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Verksamhets- 

kod 

21.10-i 

Prövnings 

nivå 

A 

Timmar 

137 

Beskrivning 

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar för annan anläggning än de som avses i 

1-4 med en produktion av mer än 200 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.10-i A 90 

6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar för anläggning som inte omfattas av någon av 

1-5. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 

ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21 30-i 
. 

A 90  

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar för framställning av mer än 10 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

. 
21 30-i A 47  

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 

timmar för framställning som inte omfattas av 1. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

21.40 B 47 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 

timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH 

GRAFISK PRODUKTION 

22.10 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

22.20 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

22.30 B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar. 

22.40 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 

kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 

RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 

KÄRNBRÄNSLE 

23.05 A 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar för en anläggning med en total installerad 

effekt om mer än 200 megawatt. 
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Verksamhets- 

kod 

23.05 

Prövnings 

nivå 

A 

Timmar 

64 

Beskrivning 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar för en anläggning med en total installerad 

effekt om mer än 100 megawatt men högst 200 

megawatt. 

23.05 A 30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar för en anläggning med en total installerad 

effekt om mer än 10 megawatt men högst 100 

megawatt. 

23.05 A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar för en anläggning med en total installerad 

effekt om högst 10 megawatt. 

23.10-i A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 

ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i A 90 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar om verksamheten avser överföring till vätske-

formigt bränsle. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i A 64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar om verksamheten avser överföring till 

gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 

kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med en 

installerad effekt av mer än 100 megawatt. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

23.11-i A 30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar om verksamheten avser överföring till 

gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 

kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med en 

installerad effekt av mer än 10 megawatt men högst 

100 megawatt. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövnings 
nivå 

Timmar Beskrivning 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar om verksamheten avser överföring till 
gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 

 

23.11-i A 13 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med en 
installerad effekt av högst 10 megawatt. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (1 UV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

   

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
kap.4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

23.12-i A 184 184 timmar. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
23.13 A 90 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar. 

   

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
23.20 B 90 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar. 

   

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

23.30-i A 306 306 timmar. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 
23.40 och 23.50 A 90 kap. 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar. 

KEMISKA PRODUKTER 

Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 

24.01-i, 24.02-i, 

   

24.03-i, 24.04-1, 

   

24.05-i, 24.06-1, 

  

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

24.07-i, 24.08-i, 

  

någon av 12 kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen 

24.09-i, 24.10-1, 

  

är tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 
24.11-i, 24.12-i, 

  

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
24.13-i, 24.14-i, 

A/B 137 
kalenderår. För så kallade 

24.15-i, 24.16-i, 

  

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-

 

24.17-i, 24.18-i, 

  

i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 

24.19-i, 24.20-i, 

  

20 timmar. 

24.21-i och 

   

24.22-i 
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Verksamhets- 
kod 

Prövnings 
nivå 

Timmar Beskrivning 

24.01-i, 24.02-1, 

   

24.03-i, 24.04-1, 

   

24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 

 

ö ä
 

2. Fr en verksamhet som r tillståndspliktig enligt 

24.09-1 24.10-i , , 

  

någon av 12 kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen 

24.11-1 24.12-i , , 

  

är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

24.13-1 24.14-i , , 
NB 90 produktionsmängd på högst 20 000 ton per 

24.15-1 24.16-i 
2417-1 

, 
2418-1

 , 

  

kalenderår. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

24119-1,,  24.20-i, 
., 

  

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.21-1 och 

   

24.22-i 

   

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

   

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

   

227 timmar om verksamheten avser kloralkali med 
24.23-1 A 227 användning av amalgammetoden. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 

   

20 timmar. 

   

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

   

184 timmar om verksamheten avser annan 
24.23-1 A 184 tillverkning av gas än den som omfattas av 1. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

   

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 24 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

24.24-1 B 90 90 timmar. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
24.25-1, 24.26-i, 

  

någon av 12 kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen 
24.27-1, 24.28-1, 

  

är tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 
24.29-1, 24.30-i, A/B 137 produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
24.31-1 och 

  

kalenderår. För så kallade industriutsläpps-

 

24.32-i 

  

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.25-i , 24.26-i , 

  

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
någon av 12 kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen 
är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

24.27-i 24.28-i , , 

  

produktionsmängd på högst 20 000 ton per 

24.29-1 24.30-i 
24.31- 

, , 

24.32-1 
och i 

A/B 90 
kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

14 
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Verksamhets- 
kod 

Prövnings 
Timmar Beskrivning 

nivå 

Verksamhetsgrupp Gödselmedel 

24.33-i och 
24.34-i 

A/B 184 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 

kap. 33 eller 34 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 184 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.33-i och 
24.34-i 

A/B 90 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 33 eller 34 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på högst 20 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och 
biocider 

24.35-i och 
24.36-i 

A/B 184 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 35 eller 36 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 184 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.35-i och 
24.36-i 

A/B 90 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 35 eller 36 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

24.37 B 137 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 37 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar. 

Verksamhetsgrupp Läkemedel 

24.38-i och 
24.39-i 

NB 137 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 38 eller 39 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.38 och -i  
24.39 -i  

A/B 90 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 
kap. 38 eller 39 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 
produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

Prövnings
 i Timmar Beskrivning 

nivå i 

24.40 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 

kap. 40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

24.41 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 

kap. 41 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Sprängämnen 

24.42-i och 

24.43-i 
A/B 137 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 

kap. 42 eller 43 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.42-i och 

24.43-i 
A/B 90 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 

kap. 42 eller 43 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en 

produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 

kap. 44 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

24.45 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 

kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om verksamheten avser tillverkning av 

gas- eller vätskeformiga kemiska produkter. 

24.45 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 

kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

64 timmar om verksamheten avser tillverkning av 

läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt 

material. 

24.45 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 

kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om verksamheten avser tillverkning av 

sprängämnen. 

24.45 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 

kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om verksamheten avser tillverkning av 

pyrotekniska artiklar. 

24.45 B 13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 

kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

13 timmar om verksamheten avser tillverkning av 

ammunition. 

24.46 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 

kap. 46 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

Prövnings 

nivå 

C 

Timmar 

8 

Beskrivning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 

kap. 47 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

24.47 

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH 

PLASTVAROR 

25.10 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar för en produktion av mer än 10 000 ton per 

kalenderår. 

25.10 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar för en produktion som inte omfattas av 1. 

25.11 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

25.20 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar för en produktion av mer än 100 ton per 

kalenderår. 

25.20 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar för en produktion som inte omfattas av 1. 

25.30 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 

kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

25.40 B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 

kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar. 

25.50 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

MINERALISKA PRODUKTER 

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska 

produkter 

26.05-i B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(lUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 

ett generellt tillägg med 20 timmar. 

- 
26.10 i B 90  

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar om verksamheten avser tillverkning av 

mineralull med smältning av mer än 10 000 ton 

mineraler per kalenderår. För så kallade industri-

utsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

17 
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Verksamhets- 

kod 

26.10-i 

Prövnings 

nivå 

B 

Timmar 

30 

Beskrivning 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar om verksamheten avser tillverkning av 

mineralull med smältning av mer än 5 000 ton men 

högst 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (1 UV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

26.20 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar vid förbrukning av mer än 2 000 ton 

glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar 

per kalenderår. 

26.20 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar vid förbrukning av mer än 500 ton men högst 

2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar vid förbrukning av mer än 5 ton men högst 

500 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 

arsenikföreningar per kalenderår. 

26.20 B 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar vid förbrukning av mer än 3 000 ton andra 

glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår. 

26.20 B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar vid förbrukning av mer än 1 000 ton men 

högst 3 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 

1-3 per kalenderår. 

26.20 B 13 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar vid förbrukning av högst 1 000 ton andra 

glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår. 

26.30 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 

kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

26.40 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 

kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

26.50-i B 30 

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 

6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 

ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.51 B 30 

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 

7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar. 

18 
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Verksamhets- Prövnings i 
Timmar Beskrivning 

kod nivå 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 
26.60 C 8 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita 

och gips 

26.70-i A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 

kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

184 timmar. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.80 B 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 

kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

184 timmar. 

26.90-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 

kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.100 C 12 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 

kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

12 timmar. 

26.110 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 

kap. 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

26.120 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 

kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 

26.130-i och 

26.140 
B 64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 

kap. 15 eller 

16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 

ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.150 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 

kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

26.160 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 

kap. 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

26.170-i B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 

kap. 19 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.180 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 

kap. 20 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 
timmar. 

19 
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Verksamhets- Prövnings 
Timmar Beskrivning 

kod nivå 

VERKSAMHETSGRUPP STAL OCH METALL 

27.10-i A 64 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser järn- eller stålverk 
med induktionsugnar, (ESR-anläggning). För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.10-i A 306 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

306 timmar för annan anläggning än som avses i 1 

med en produktion av mer än 1 000 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.10-i A 227 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

227 timmar för annan anläggning än som avses i 1 

med en produktion av mer än 100 000 ton men högst 
1 000 000 ton per kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.10-i A 90 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar för annan anläggning än som avses il med 
en produktion av högst 100 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

. 
27 20 A 64  

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser järn- eller stålverk 
med induktionsugnar, (ESR-anläggning). 

27 20 
. 

A 90  

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser annan produktion av 
järn eller stål än som avses i 1. 

27.20 A 90 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser behandling av 

järnbaserade metaller genom varmvalsning för en 

produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår. 

27.20 A 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmvalsning för en 
produktion av högst 50 000 ton per kalenderår. 

20 
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Verksamhets- 
kod 

Prövnings 
nivå 

Timmar Beskrivning 

27.25-1 A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.26-1 A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 30 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmförzinkning med 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning 
av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-1 A 13 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmförzinkning med 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning 
av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 6 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmförzinkning med 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning 
av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmförzinkning med 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning 
av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

21 
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Verksamhets- 
kod 

Prövnings 
nivå 

Timmar Beskrivning 

27.27-i A 64 

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan 

uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning 

av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 30 

6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning 
av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-i A 13 

7.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning 
av mer än 100 men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.27-1 A 6 

8.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om verksamheten avser behandling av 

järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan 
uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning 
av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

27.27-i A 64 

9.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser behandling av 

järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp av mer 
än 10 000 kubikmeter process- och sköljvatten. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

22 
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Verksamhets- 
kod 

27.27-i 

Prövnings 
nivå 

A 

Timmar 

30 

Beskrivning 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
15 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp av mer 
än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
process- och sköljvatten. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.27-i A 13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp av mer 
än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
process- och sköljvatten. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.27-i A 6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
15 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
6 timmar om verksamheten avser behandling av 
järnbaserade metaller genom annat anbringande av 
smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp av 
högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.31 A 90 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. 

27.32 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om verksamheten avser kallvalsning av mer 
än 50 000 ton stål per kalenderår. 

27.32 B 64 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten inte omfattas av 1. 

27.40-i B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om verksamheten avser gjuteri där form- eller 
kärnsand används med en produktion av mer än 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövnings 
nivå 

Timmar Beskrivning 

27.40-i B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser gjuteri där form- eller 
kärnsand används med en produktion av högst 10 

000 ton per kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.40-i B 30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser gjuteri där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av mer än 
10 000 ton per kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.40-i B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser gjuteri där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av högst 
10 000 ton per kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.50 B 30 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om verksamheten avser gjutning av järn eller 
stål där form- eller kärnsand används med en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår. 

27.50 B 13 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser gjutning av järn eller 
stål där form- eller kärnsand används med en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 13 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om verksamheten avser gjutning av järn eller 

stål där form- eller kärnsand inte används med en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår. 

27.50 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om verksamheten avser gjutning av järn eller 
stål där form- eller kärnsand inte används med en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 
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Verksamhets- 

kod 

Prövnings 

nivå 
Timmar Beskrivning 

27.50 B 90 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar om verksamheten avser gjutning av zink med 

en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 

ton per kalenderår. 

27.50 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar om verksamheten avser gjutning av zink med 

en produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 

ton per kalenderår. 

27.50 B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar om verksamheten avser gjutning av zink med 

en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 30 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar om verksamheten avser gjutning av 

aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand 

används med en produktion av mer än 1 000 ton men 

högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.50 B 13 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar om verksamheten avser gjutning av 

aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand 

används med en produktion av högst 1 000 ton per 

kalenderår. 

. 
27 50 B 13  

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

13 timmar om verksamheten avser gjutning av 

aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand 

inte används med en produktion av mer än 

1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

. 
27 50 B 9 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

9 timmar om verksamheten avser gjutning av 

aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand 

inte används med en produktion av högst 1 000 ton 

per kalenderår. 

27.60 C 8 

För en verksamhet som är annnälningspliktig enligt 15 

kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

27.70-i A 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

184 timmar för ferrolegeringsverk. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (1 UV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 

20 timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

27.70-i 

Prövnings 
nivå 

A 

Timmar 

306 

Beskrivning 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

306 timmar för annan anläggning än som avses i 1 

med produktion ur malm och koncentrat av mer än 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

   

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

184 timmar för annan anläggning än som avses il 

27.70-i A 184 
med produktion ur malm och koncentrat av mer än 20 
000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar för annan anläggning än som avses il 

27.70-i A 90 
med produktion ur malm och koncentrat av mer än 3 
000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar för annan anläggning än som avses il 

27.70-i A 30 
med produktion ur malm och koncentrat av högst 3 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

   

6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

227 timmar för annan produktion än som avses i 1-5 
27.70-1 A 227 av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27.70-i A 137 

7.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar ör annan produktion än som avses i 1-5 
av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

27.70-i 

Prövnings 
nivå 

A 

Timmar 

64 

Beskrivning 

8.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar för annan produktion än som avses i 1-5 
av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

   

9.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar för annan produktion än som avses i 1-5 

27.70-i A 30 av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

   

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

27.80-i B 184 
184 timmar för ferrolegeringsverk. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

27.80-1 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om verksamheten inte omfattas av 1. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

   

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
184 timmar om verksamheten avser produktion av 

27.100-i A 184 mer än 80 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (1 UV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

   

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om verksamheten avser produktion av 

27.100-i A 137 mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om verksamheten avser produktion av mer 

27.100-i A 64 än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

27 
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Verksamhets- 
kod 

27.100-i 

Prövnings 
nivå 

A 

Timmar 

30 

Beskrivning 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om verksamheten inte omfattas av någon 

av 1-3. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 

ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i B 184 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

184 timmar om verksamheten avser gjutning av zink 
med en smältning av mer än 20 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i B 137 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om verksamheten avser gjutning av zink 
med en smältning av mer än 10 000 ton men högst 
20 000 ton per kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

27.101-i B 90 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
90 timmar om verksamheten avser gjutning av zink 
med en smältning av högst 10 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i B 64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om verksamheten avser gjutning av 
aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand 
används med en smältning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

27.101-i B 30 

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om verksamheten avser gjutning av 
aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand 
används med en smältning av högst 10 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

28 
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Verksamhets- 
kod 

27.101-i 

Prövnings 
nivå 

B 

Timmar 

30 

Beskrivning 

6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om verksamheten avser gjutning av 
aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand 
inte används med en smältning av mer än 10 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

7.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om verksamheten avser gjutning av 

27.101-i B 13 
aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand 
inte används med en smältning av högst 10 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

8.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
184 timmar om verksamheten avser smältning av 
icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för 

27.101-i B 184 
gjutning, eller smältning av andra icke-järnmetaller än 
zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (lUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

9.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om verksamheten avser smältning av 
icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för 
gjutning, eller smältning av andra icke-järnmetaller än 

27.101-i B 137 zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men 
högst 80 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

   

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 
15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser 
smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar 
än för gjutning, eller smältning av andra icke-

 

27.101-i B 64 järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid 
anläggning för gjutning med en smältning av högst 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (lUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

27.110 

Prövnings 

nivå 

B 

Timmar 

64 

Beskrivning 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

64 timmar för en produktion av mer än 3 000 ton men 

högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.110 B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om verksamheten inte omfattas av 1. 

27.120 B 227 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

227 timmar för en produktion av mer än 80 000 ton 

per kalenderår. 

27 120 
. 

B 137  

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar för en produktion av mer än 20 000 ton 

men högst 80 000 ton per kalenderår. 

. 27120 B 64  

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

64 timmar för en produktion av mer än 3 000 ton men 

högst 20 000 ton per kalenderår. 

27120 . B 30  

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om verksamheten inte omfattas av någon 

av 1-3. 

27130 . B 90  

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

90 timmar för en produktion av mer än 3 000 ton men 

högst 5 000 ton per kalenderår. 

27.130 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar för en produktion av mer än 1 000 ton men 

högst 3 000 ton per kalenderår. 

27.130 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

13 timmar för en produktion av mer än 200 ton men 

högst 1 000 ton per kalenderår. 

27.130 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 

kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 

timmar om verksamheten inte omfattas av någon av 

1-3. 

27.140 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 

kap. 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövnings 
Timmar Beskrivning 

nivå 

VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING 

28.10-i B 64 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 10 000 kubikmeter per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksannheter (1 UV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

28.10-i B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter per kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

28.10-i B 13 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter per kalenderår. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

28.10-i B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om verksamheten inte omfattas av någon av 
1-3. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 
ett generellt tillägg med 20 timmar. 

28.20 och 28.30 B 64 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar för anläggning som ger 
upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 10 
000 kubikmeter per kalenderår. 

28 .20 och 28.30 B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar för anläggning som ger 
upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28 .20 och 28.30 B 13 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 
kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 13 timmar för anläggning som ger 
upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 100 
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

31 
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Verksamhets- 

kod 

28.20 och 28.30 

Prövnings 

nivå 

B 

Timmar 

6 

Beskrivning 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 

kap. 2 eller 4 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar för anläggning som ger upphov 

till utsläpp av avloppsvatten som inte omfattas av 

någon av 1-3. 

28.25 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

28.40 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 

kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

28.50 B 30 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 

28.50) är tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning 

med uppsamling och filter för flussrök med en 

förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 13 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 

28.50) är tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning 

med uppsamling och filter för flussrök med en 

förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 

ton zink per kalenderår. 

28.50 B 6 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 

28.50) är tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning 

med uppsamling och filter för flussrök med en 

förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton 

zink per kalenderår. 

28.50 B 3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 

28.50) är tillsynstiden 3 timmar för varmförzinkning 

med uppsamling och filter för flussrök med en 

förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 30 

5.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 

28.50) är tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning 

utan uppsamling och filter för flussrök med en 

förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 30 

6.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 

28.50) är tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning 

utan uppsamling och filter för flussrök med en 

förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 

ton zink per kalenderår. 

28.50 B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 

28.50) är tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning 

utan uppsamling och filter för flussrök med en 

förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår. 
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Verksamhets- 

kod 

28.50 

Prövnings 

nivå 

B 

Timmar 

6 

Beskrivning 

8.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 

28.50) är tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning 

utan uppsamling och filter för flussrök med en 

förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 64 

9.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 

28.50) är tillsynstiden 64 timmar för annan 

verksamhet än varmförzinkning med utsläpp av mer 

än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.50 B 30 

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 

28.50) är tillsynstiden 30 timmar för annan 

verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 

process- och sköljvatten är större än 1 000 

kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 

kalenderår. 

28.50 B 13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 13 timmar för 

annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 

process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter 

men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår. 

28.50 B 6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar för 

annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 

process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per 

kalenderår. 

28.50 B 6 

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 

16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen 

(verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 6 timmar för 

annan verksamhet än varmförzinkning som inte 

medför utsläpp av process- och sköljvatten. 

28.71 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 

kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

28.80 B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 

kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar. 

28.90 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 

kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

28.95 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 

kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.10 
i 

A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

184 timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

31.20 

Prövnings 

nivå 

B 

Timmar 

64 

Beskrivning 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar. 

31.30 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

31.40-i och 

31.50 
A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 

kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 184 timmar. För så kallade industri-

utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

31.60 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

METALLBEARBETNING 

Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och 

reaktorer 

34.10 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

34.20 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Motorfordon 

34.30 B 184 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

184 timmar för en tillverkning och sammansättning av 

fler än 100 000 motorfordon per kalenderår med en 

totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30 B 64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar för en tillverkning och sammansättning av fler 

än 25 000 motorfordon men högst 100 000 

motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 

fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30 B 30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar för en tillverkning och sammansättning av 

högst 25 000 motorfordon per kalenderår med en 

totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

34.30 B 184 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

184 timmar ör en tillverkning och sammansättning av 

fler än 20 000 motorfordon per kalenderår med en 

totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
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Verksamhets- 

kod 

Prövnings 

nivå 
Timmar Beskrivning 

34.30 B 64 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar för en tillverkning och sammansättning av fler 

än 1 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon 

per kalenderår med en totalvikt per fordon som 

uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.30 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar för en tillverkning och sammansättning av 

högst 1 000 motorfordon per kalenderår med en 

totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

34.40 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 

kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och 

flygplan 

34.50 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 

kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.60 A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

184 timmar. 

34.70 B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 

kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar för tankvolym på mer än 50 kubikmeter. 

34.70 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 

kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar för tankvolym på mer än 35 kubikmeter men 

högst 50 kubikmeter. 

34.70 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 

kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar ör tankvolym på mer än 20 kubikmeter men 

högst 35 kubikmeter. 

34.80 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 

kap. 8§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar 

35.10 A 184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 

kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

184 timmar. 

Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

35.20 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 

kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

35 
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Verksamhets- Prövnings 
kod nivå 

' 
Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

39.10-i B 184 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
184 timmar om förbrukningen uppgår till mer än 500 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

39.10-i B 90 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om förbrukningen uppgår till mer än 200 ton 
men högst 500 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

39.10-i B 64 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om förbrukningen uppgår till mer än 50 ton 
men högst 200 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (1 UV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

39.10-i B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om förbrukningen uppgår till högst 50 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

39.15 B 184 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
184 timmar om förbrukningen av organiska lösnings-
medel uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. 

39.15 B 90 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar om förbrukningen av organiska lösningsmedel 
uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. 

39.15 B 64 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar om förbrukningen av organiska lösningsmedel 
uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. 

39.15 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar om förbrukningen av organiska lösningsmedel 
uppgår till mer än 25 ton men högst 50 ton per 
kalenderår. 
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Verksamhets- 

kod 

Prövnings 

nivå 
Timmar Beskrivning 

39.15 B 13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar om förbrukningen av organiska lösningsmedel 

uppgår till högst 25 ton per kalenderår. 

39.30 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 

kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

39.35 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 

kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

39.50 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 

kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV 

BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar. 

39,70 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

39.80 B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar. 

39.90 C 4 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 

kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 

timmar. 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, 

VÄRME OCH KYLA 

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling 

40.01 B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar för anläggning vid jordbruksföretag. 

40.01 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar om verksamheten inte omfattas av 1. 

40.02 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och 

vätskeformiga bränslen 

40.05-i och 

40.15 
B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 

kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid 

jordbruksföretag. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövnings 

nivå 
Timmar Beskrivning 

40.05-i och 
40.15 

B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 64 timmar om verksamheten inte 
omfattas av 1. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.20 C 8 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 
kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 
timmar. 

Verksamhetsgrupp Kärnkraft 

40.30 A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 
timmar. 

Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.40-i A 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 

kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (1 UV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

40.40-i A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om verksamheten inte omfattas av 1. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (1 UV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

40.50-i B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar för gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (1 UV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

40.50-i B 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar för andra anläggningar än som avses i 1 
med en total installerad tillförd effekt av mer än 200 
megawatt men högst 300 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (1 UV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 

40.50-i B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 
kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 
timmar för andra anläggningar än som avses il med 
en total installerad tillförd effekt av mer än 100 
megawatt men högst 200 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 
20 timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

40.50-1 

Prövnings 

nivå 

B 

Timmar 

30 

Beskrivning 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 

kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar för andra anläggningar än som avses i 1 med 

en total installerad tillförd effekt av mer än 50 

megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (1 UV, markerade med 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 

20 timmar. 

40.51 B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 

kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar. 

40.60 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 

kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

40.70 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 

kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90 och 40.95 B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 

kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för vindkraftverk som står 

tillsammans (gruppstation) till havs. 

40.90 och 40.95 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 

kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar för fler än 20 vindkraftverk 

som står tillsammans (gruppstation) på land. 

40.90 och 40.95 B 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 

kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 6 timmar för högst 20 vindkraftverk som 

står tillsammans (gruppstation) på land. 

Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar 

40.110 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 

kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

40.120 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 

kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV 

KÄRNREAKTORER 

45.10 A 90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 

timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

50.20 C 4 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 

timmar. 
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Verksamhets- Prövnings 
Timmar Beskrivning 

kod nivå 

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

Verksamhetsgrupp Hamnar 

63.10 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 

timmar för hamn med mer än 50 anlöp per 

kalenderår. 

63.10 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 

timmar för hamn med mer än 10 anlöp men högst 50 

anlöp per kalenderår. 

63.10 B 9 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 

timmar för hamn med upp till 10 anlöp per kalenderår. 

63.20 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Flygplatser 

63.30 A 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar för verksamhet som omfattar mer än 

100 000 flygrörelser per kalenderår. 

63.30 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar för verksamhet som omfattar mer än 

40 000 flygrörelser men högst 100 000 flygrörelser 

per kalenderår. 

63.30 A 137 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar för verksamhet som omfattar mer än 

10 000 flygrörelser men högst 40 000 flygrörelser per 

kalenderår. 

63.30 fpl A 137 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar för verksamhet som inte omfattas av 

någon av 1-3. 

63.40 fpl B 23 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 

kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 

timmar. 

63.50 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 

kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER 

73.10 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING 

74.10 B 13 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 

timmar. 

40 



91/21 Beslut om Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - KS2021.0248-7 Beslut om Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område : Dir § 8 bilaga - taxa miljöbalken 2022

Verksamhets- 

kod 

74.20 

Prövnings 

nivå 

C 

Timmar 

8 

Beskrivning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 C 12 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 

timmar. 

85.20 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 

kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV 

AVLOPPSVATTEN 

90.10 och 90.11 B 137 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 

kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsyns-

tiden 137 timmar för en avloppsreningsanläggning 

med anslutning av fler än 100 000 personer eller som 

tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd 

som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter. 

90.10 och 90.11 B 64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 

kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsyns-

tiden 64 timmar för en avloppsreningsanläggning med 

anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 

000 personer eller som tar emot avloppsvatten med 

en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 

personekvivalenter men högst 100 000 

personekvivalenter. 

90.10 och 90.11 B 30  

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 

kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsyns-

tiden 30 timmar för en avloppsreningsanläggning med 

anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 

000 personer eller som tar emot avloppsvatten med 

en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 

personekvivalenter men högst 20 000 

personekvivalenter. 

90.15-i B 47 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 

kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 

timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer 

ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.16 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 

kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

41 
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Verksamhets- 
kod 

Prövnings 
Timmar Beskrivning 

nivå 

AVFALL 

Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med 

återvinning eller bortskaffande 

90.405-i och 
90.406-i  

B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen 
är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 
avfallsnnängden är mer än 100 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.405-i och 
90.406-i 

B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen 
är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.405-i och 
90.406-i 

B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen 
är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.410 och 
90.420 

NB 137 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 137 timmar om den tillförda 
avfallsmängden är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 

90.410 och 
90.420 

A/B 64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 

ton per kalenderår. 

90.410 och 
90.420 

A/B 30 

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
per kalenderår. 

90.410 och 
90.420 

A/B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 68 eller 69 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 

avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

90.430 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 70 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 
timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

90.435-i 

Prövnings 

nivå 

A 

Timmar 

137 

Beskrivning 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 67 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer 

än 25 000 ton per kalenderår. För så kallade industri-

utsläppsverksamheter (1 UV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

90.435-1 A 64 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 67 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 

5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. För 

så kallade industriutsläppsverksannheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

. 
90 435-i A 30  

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 67 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om den tillförda avfallsmängden inte 

omfattas av 1 eller 2. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90440 . A 137  

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 71 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer 

än 25 000 ton per kalenderår. 

90.440 A 137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 71 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer 

än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.440 A 137 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 71 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar om den tillförda avfallsmängden inte 

omfattas av 1 eller 2. 

90.450 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 

1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 

90.450 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om den tillförda avfallsmängden inte 

omfattas av 1. 

Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

90.241-i B 90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

90 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 

10 000 ton per kalenderår. För så kallade industri-

utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

90.241-i 

Prövnings 

nivå 

B 

Timmar 

30 

Beskrivning 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om den tillförda avfallsmängden inte 

omfattas av 1. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.251 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 

kap. 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 

kap. 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.161 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 

20 000 ton per kalenderår. 

90.161 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 

10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.161 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

13 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 

1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.161 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 

timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas 

av någon av 1-3. 

90.171 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 

kap. 31 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Deponering 

90.271 B 13 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

13 timmar. 

90.281 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 

kap. 19 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

90.290-i A 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 20 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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Vricsnrill-

kod 

B 

Trnmar 

64 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 

20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

90.300-i 

90.300-i B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 

10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

generellt tillägg med 20 timmar. 

. 
90 300-i B 13  

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte 

omfattas av 1 eller 2. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

. 90310 B 64  

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 

20 000 ton per kalenderår. 

90.310 B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 

10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

. 90310 B 13  

3.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

13 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 

50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.310 B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 

timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas 

av någon av 1-3. 

90.320-i A 227 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

227 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer 

än 25 000 ton per kalenderår. För så kallade industri-

utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar. 

90.320-i A 137 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar om den tillförda avfallsmängden inte 

omfattas av 1. För så kallade industriutsläpps-

verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

90.330-i och 
90.340 

Prövnings 
nivå 

B 

Timmar 

30 

Beskrivning 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 24 eller 25 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 30 timmar. För så kallade industri-
utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.341 C 8 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 

kap. 26 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Elavfall 

90.90 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 

kap. 44 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning 

90.451 A 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 57 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar. 

Verksamhetsgrupp Förberedelse för 
återanvändning 

90.29 C 8 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 47 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 
timmar. 

Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.180-i och 
90.181 

-i 
 

A 306 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 5 eller 6 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 306 timmar om den tillförda 
avfallsmä ngden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

• 
90.180-1 och 
90.181 

-i 
 

A 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 5 eller 6 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 90 timmar om den tillförda avfalls-
mä ngden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.180-i och 
90.181-i  

A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 5 eller 6 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

och 90.190  
90.191 

B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 7 eller 8 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar. 
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Verksamhets- 

kod 
Prövnings 

nivå 
Timmar Beskrivning 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 9 eller 10 § miljöprövningsförordningen är 

90.200-1 och 

  

tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industri-

 

90.201-1 
A 137 

utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.210-1 och 

  

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 11 eller 12 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfalls-

 

90.211-1 
B 64 mängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 

ton per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 11 eller 12 § miljöprövningsförordningen är 

90.210-1 och 
B 30 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängd-

 

90.211-1 

  

en inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläpp-
sverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.212-1 och 
90.213-i 

B 47 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 47 timmar om den tillförda avfalls-
mängden ä r mer än 10 000 ton men högst 18 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen är 

90.212-1 och 
B 30 

tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängd-

 

90.213-1 

  

en inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

90.220 och 

  

kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen är 

90.221 
B 30 tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfalls-

mängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 ton 
per kalenderår. 

   

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
90.220 och 

B 

 

kap. 15 eller 16 § miljöprövningsförordningen är 
90.221 

 

13 
tillsynstiden 13 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av 1. 

   

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
90.230 C 8 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande 
avfall 

   

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
90.382 C 8 kap. 38 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövnings 
Timmar Beskrivning 

nivå 

Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på 
återvinning eller bortskaffande 

90.408-1 B 13 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 56 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 

så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av 
koldioxid 

90.480 och 
90.485 

A/B 227 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 60 eller 61 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 227 timmar om den planerade lagringen 
är mer än 100 000 ton. 

90.480 och 
90.485 

A/B 137 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 60 eller 61 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 137 timmar om den planerade lagringen 
är högst 100 000 ton. 

90.500-i och 
90.510 

B 137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 62 eller 63 § miljöprövningsförordningen är till-
synstiden 137 timmar. För så kallade industriut-
släppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 
timmar. 

90.520 C 8 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 64 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 
timmar. 

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att 
samla in avfall 

90.30 och 90.50 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 48 eller 50 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 13 timmar. 

90.40 C 8 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 49 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 
timmar. 

90.60 C 8 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 
kap. 51 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 
timmar. 

Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt 
bergförvar och underjordsförvar 

90.454-i , 90.455  
och 90.457 

A 227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 227 timmar om den tillförda 

avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövnings 
nivå 

A 

Timmar 

137 

Beskrivning 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.454-1, 90.455 
och 90.457 

90.454-1, 90.455 
och 90.457 

A 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfalls-
mängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 

per kalenderår. För så kallade industriutsläpps-
verksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) 
så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.454-i, 90.455 
och 90.457 

A 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 52, 53 eller 54 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfalls-
mängden inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 
generellt tillägg med 20 timmar. 

90.458 B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer 
än 100 000 ton per kalenderår. 

90.458 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 

90.458 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 

90.458 B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar om den tillförda avfallsmängden är större 
än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.458 B 6 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 55 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas 
av någon av 1-4. 

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och 
sortering 

90.100 B 64 

1.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
64 timmar för verksamhet med mer än 50 000 ton 
hanterad avfallsmängd per kalenderår. 

90.100 B 30 

2.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
30 timmar för verksamhet som inte omfattas av 1. 
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Verksamhets- 

kod 

90.110 

Prövnings 

nivå 

C 

Timmar 

8 

Beskrivning 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 

kap. 41 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

90.70 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar för verksamhet med mer än 75 000 ton 

hanterad avfallsmängd per kalenderår. 

90.70 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

13 timmar för verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.80 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 

kap. 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall 

90.460 och 

90.470 
A 71 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 58 eller 59 § miljöprövningsförordningen är 

tillsynstiden 71 timmar. 

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.361 B 13 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

13 timmar. 

90.370 C 8 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 

kap. 37 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 

90.119 B 137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer 

än 25 000 ton per kalenderår. 

90.119 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 

10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

90.119 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 

1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

90.119 B 13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 

kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte 

omfattas av någon av 1-3. 

90.120 
C 12  

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 

kap. 46 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 

12 timmar. 
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Verksamhets- 
kod 

Prövnings 
Timmar Beskrivning 

nivå 

Verksamhetsgrupp Återvinning eller 

bortskaffande av avfall som uppkommit i egen 

verksamhet 

 

90.381 och 
90.383 

B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 27 eller 28 § miljöprövningsförordningen är 
tillsynstiden 13 timmar. 

90.391 C 8 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 

kap. 29 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 

timmar. 

Verksamhetsgrupp Återvinning för 
anläggningsändamål 

90.131 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 
13 timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, 

SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR 

92.10 B 13 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för civilt skjutfält. 

92.10 B 7 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 

kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 

timmar för annat skjutfält. 

92.20 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 
kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

92.30 C 4 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 
kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 
timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 C 8 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 
timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP 
BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 
kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. 

VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, punkt 
1 

H 3 
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, tatuerare, är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, punkt 
1 

H 3 
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, fotvård, är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, punkt 
1 

H 3 
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, övriga, är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, punkt 
2 

H 3 
För bassängbad med 1 till 4 bassänger är 
tillsynstiden 3 timmar. 
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Verksamhets- 

kod 

38 § FMH, punkt 

2 

Prövnings 

nivå 

H 

Timmar 

6 

Beskrivning 

För bassängbad med 5 eller fler bassänger är 

tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, punkt 

3 
H 6 

För skolor med färre än 400 elever är tillsynstiden 6 

timmar. 

38 § FMH, punkt 

3 
H 9 

För skolor med 400 elever eller fler är tillsynstiden 9 

timmar. 

38 § FMH, punkt 

3 
H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar. 
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Dnr 2020-6651 
Dir § 8 

Taxebilaga 3 Timavgift (efterskottsbetalning) 

Bransch Verksamhet 
Verksamhets- 
kod Beskrivning av verksamhetskod 

Prövnings 
nivå 

Avgift 

JORDBRUK 

Djurhållning 
1.10-i och 

1.11 

Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 

1 eller 2 § miljöprövningsförordningen. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (1 UV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett 

tillägg enligt inledande bestämmelser. 

B Timavgift 

Djurhållning 1.20 
Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 

3 § miljöprövningsförordningen. 
C Timavgift 

Djurhållning 1.2001 

Verksamhet under anmälningspliktig nivå med 

stadigvarande djurhållning med mer än 

30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under 

året), men högst 100 djurenheter, 

dock inte inhägnad. 

U Timavgift 

Djurhållning 1.2002 

Verksamhet under anmälningspliktig nivå med 

stadigvarande djurhållning med mer än 10 

djurenheter (det högsta antalet djurenheter under 

året), men högst 30 djurenheter, dock inte inhägnad. 

U Timavgift 

Djurhållning 1.2003 

Verksamhet under anmälningspliktig nivå med 

stadigvarande djurhållning med mindre än 

10 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under 

året), dock inte inhägnad. 

U Timavgift 

Uppodling av annan mark än 

jordbruksmark för 

jordbruksproduktion 

1.30 
Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 

4 § miljöprövningsförordningen. 
C Timavgift 

Uppodling av annan mark än 

jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

1.3001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

1 

7,29 
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Bransch 

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK 

Verksamhet 
Verksamhets- 
kod Beskrivning av verksamhetskod 

Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen. 

Prövnings 
nivå 

B 

Avgift 

Timavgift 5.10 

 

5.20 
Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 

§ miljöprövningsförordningen. 
C Timavgift 

 

5.2001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

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

rus och andra Berg, naturgrus 

jordarter 
10.5001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Råpetroleum, naturgas och 

kol 
11.3001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Annan utvinningsindustri 13.7001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

LIVSMEDEL OCH FODER 

Slakterier 15.3001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Livsmedel av animaliska 

råvaror 
15.5001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Rökeri 15.8001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Livsmedel av vegetabiliska 

råvaror 
15.10101 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Kvarnprodukter 15.12501 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Livsmedel av kombinerade 

råvaror 
15.15101 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Mjölkprodukter 15.18001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Annan livsmedelstillverkning 15.31001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Foder av animaliska och 

vegetabiliska råvaror 
15.34001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Foder av animaliska och 

vegetabiliska råvaror 
15.36001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

TEXTILVAROR 

 

17.3001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

 

18.3001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

TRÄVAROR 

 

20.9101 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 
MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 

 

21.4001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

 

22.4001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

2 
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Bransch 

KEMISKA PRODUKTER 

Verksamhet 
Annan kemisk tillverkning 

Verksamhets- 
kod 
24.4601 

Beskrivning av verksamhetskod 
Prövnings 

nivå 
U 

Avgift 

Timavgift Verksamhet under anmälningspliktig nivå. 

GUMMI- OCH PLASTVAROR 

 

25.5001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

MINERALISKA PRODUKTER 

Glas, glasvaror och 

keramiska produkter 
26.6001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Cement, betong, kalk, krita 

och gips 
26.120001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Andra mineraliska produkter 26.18001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

STAL OCH METALL 

 

27.14001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

 

28.9501 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

METALLBEARBETNING 

Motorer, turbiner och 

reaktorer 
34.2001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Motorfordon 34.4001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Maskinell bearbetning 34.8001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Gas- och oljeplattformar 35.1001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

 

39.5001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

 

39.7001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA 

Förbränning 40.7001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Vindkraft 40.100 Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 

15 § miljöprövningsförordningen. 
C Timavgift 

Vindkraft 40.10001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Värme- och kylanläggningar 40.12001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

VATTENFÖRSÖRJNING 

 

41.01 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

 

50.1001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

Annan trafikinfrastruktur 63.01 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 
Hamnar 63.2001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Flygplatser 63.5001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

3 

2G-

 



91/21 Beslut om Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - KS2021.0248-7 Beslut om Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område : Dir § 8 bilaga - taxa miljöbalken 2022

Bransch 

LABORATORIER 

Verksamhet 
Verksamhets- 
kod 
73.1001 

Beskrivning av verksamhetskod 
Verksamhet under anmälningspliktig nivå. 

Prövnings 
nivå 

U 

Avgift 

Timavgift 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

 

85.2001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

RENING AV AVLOPPSVATTEN 

 

90.16001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

AVFALL 

Biologisk behandling 90.17101 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Deponering 90.34101 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Förbränning 90.23001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Lagring som en del av att 

samla in avfall 
90.6001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Mekanisk bearbetning och 

sortering 
90.8001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Återvinning för 

anläggningsändamål 
90.141 

Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 

35 § miljöprövningsförordningen. 
C Timavgift 

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

 

92.1001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

TEXTILTVÄTTERIER 

 

93.1001 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER 

Yrkesmässig överlåtelse av 

särskilt farliga kemiska 

produkter. 

98.01 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

Övriga verksamheter 98.02 Verksamhet under anmälningspliktig nivå. U Timavgift 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 
Separat förskoleklass, öppen 

förskola 

38 § FMH, 

punkt 3 
Anmälningspliktig verksamhet. H Timavgift 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Bostäder m.m. 
45 § FMH, 

punkt 1 
Verksamhet under anmälningspliktig nivå. UH Timavgift 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Undervisning, vård m.m. 
45 § FMH, 

punkt 2 
Verksamhet under anmälningspliktig nivå. UH Timavgift 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Samlingslokaler m.m. 
45 § FMH, 

punkt 3 
Verksamhet under anmälningspliktig nivå. UH Timavgift 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER Hotell m.m. 
45 § FMH, 

punkt 4 
Verksamhet under anmälningspliktig nivå. UH Timavgift 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 
Idrottsanläggningar, camping, 

bad m.m. 

45 § FMH, 

punkt 5 
Verksamhet under anmälningspliktig nivå. UH Timavgift 

4 
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Bransch 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMH ETER  

Verksamhet 
Lokaler för hygienisk 
behandling 

Lokaler för förvaring av djur  

Verksamhets-
kod 
45 § FMH, 
punkt 6 

45 § FMH, 
punkt 7  

Beskrivning av verksamhetskod 

Verksamhet under anmälningspliktig nivå. 

Verksamhet under anmälningspliktig nivå. 

Prövnings 
nivå 

   

 

Avgift 

 

   

UH Timavgift 

UH Timavgift 
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Ordförande 

Justerande 

CL.C:6( (0185/7z,_ 

MILJÖSAMVERKAN 
ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samnianträdesdatum 

2021-06-15 

Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen och Teams, kl. 13.30-15.30 

Beslutande 

Karola Svensson (C), ersätter Dan Gabrielsson (S) 

Catrin Hulmarker (M) 
Pierre Rydén (S) 

Catarina Davidsson (C) 
Jonas Davidsson (S), ordförande 

Ulrica Johansson (C), ersätter Katarina Jonsson (M) 

Johan Ask (S) 

Rolf Eriksson (S) 

Per-Olof Andersson (M), vice ordf. 

Falköping 

Hjo 
Hjo 

Karlsborg 
Karlsborg 

Skövde 

Skövde 

Tibro 

Tibro 

Övriga närvarande Ersättare övriga 

Maria Hjärtqvist (S), Skövde Pelle Holmström, förbundschef 

Eleonor Daag, sekreterare 
Anders Lundgren, andre vice 
ordförande i Milj önämnden 
östra Skaraborg 

Peter Gustafson, verksamhets-
utvecklare/ekonom, § 7, 8 

Ajournering 

Utses att justera 

Kl. 14.50-15.00 

Karola Svensson 

  

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 7-11 

   

 

Eleonor Daag 

  

Karola Svensson 

ANSLAG 
Protokollet är justerat 

Organ Direktionen för Milj ösamverkan östra Skaraborg 

Sammanträdesdatum 2021-06-15 Anslagsdatum 2021-06-2j 

Överklagningstid t.o.m. 2021-07-

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Miljösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde 

  

   

 

Eleonor Daag 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post 

Lantbrukarnas Riksförbund 
105 33 Stockholm 

Franzéngatan 1B 
Stockholm 

010-184 40 00 info@lrf.se 
Hemsida 

www.lrf.se 
 

    

LANTBRUKARNAS 
RIKSFÖRBUND 
 

 
 

    

2021-05-10    

 

   

 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

 

 

Synpunkter på ny taxa inom miljötillsyn  

LRFs kommungrupper i Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg och Falköping har getts 

möjlighet att lämna synpunkter på Miljösamverkan östra Skaraborgs förslag om ny taxa. 

Vid möte med kommunalförbundets ledning den 4/5 presenterades förslaget som ett 

arbetsmaterial som ännu ej beslutats politiskt. Det är detta arbetsmaterial som LRF nu 

lämnar synpunkter på. 

 

LRFs grundinställning är att avgifter för tillsyn inte får hämma konkurrenskraften. I den 

mån avgifter tas ut ska de baseras på nedlagd tid och inte vara fasta. Tillsynen ska vara 

trovärdig, enkel och kostnadseffektiv.  

 

Vår uppfattning är att tillsynsbehovet på kommunal nivå generellt sett minskat beroende 

på den omfattande kontroll som lantbrukaren är föremål för i andra sammanhang, bland 

annat genom länsstyrelsernas tvärvillkors- och djurskyddskontroller samt branschernas 

olika kvalitetsprogram. Miljöhusesynen är ett väl utvecklat egenkontrollsystem vilket 

sammantaget med den övriga kontrollen borde vara skäl för längre tillsynsintervall och 

lägre avgifter 

 

Sammanfattning: 

• LRFs kommungrupper i Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg och Falköping tillstyrker 

förslaget om efterhandsdebitering. 

• Nedlagd tid ska specificeras på faktura. 

• Det är positivt att miljösamverkan arbetar för att effektivisera tillsynen. 

• Vi som företagare önskar en checklista över vad som ska kontrolleras inför nya 

tillsynsbesök. 

• Vi företagare önskar samma handläggare på gårdarna över tid. 

• LRFs kommungrupper vill ha fortsatt dialog kring frågor som rör miljötillsyn 

och handläggning. 

 

 

Efterhandsdebitering 

LRFs kommungrupper i Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg och Falköping har under lång 

tid arbetat för att de fasta tillsynsavgifterna ska ersättas med timdebitering som 

faktureras i efterhand. Efterhandsdebitering är en förutsättning för att skapa ett 

långsiktigt förtroende och tillit för myndigheten. Därför är det mycket glädjande att 

kommunalförbundet nu tagit detta till sig och föreslår efterhandsdebitering för alla 
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lantbruksverksamheter fr.o.m. januari 2022. Det är vår starka förhoppning att även 

politiken förstår nyttan med detta och antar förslaget. 

 

Vi vill också skicka med att det på fakturan ska specificeras vad den nedlagda tiden 

avser.   

Effektivisering 

Det är av stor vikt att myndigheten utgår från att vi som företagare vill göra rätt och att 

man tydligt ser sin uppgift i att hjälpa till med det. Service och kontroll ska gå hand i 

hand.  

Som företagare har vi erfarenhet av olika typer av rapportering och har därmed också en 

god uppfattning om vad som kan vara en rimlig nivå.  

Ett sätt att underlätta och effektivisera i samband med tillsynsbesök är att i förväg 

skicka ut en checklista över de uppgifter som ska kontrolleras. Det skulle spara tid, både 

för företagaren och handläggaren. Det vore önskvärt om samma handläggare återkom 

till företagen över tid, det skulle minska tiden för inläsning och upprepning av 

frågeställningar.  

Enligt arbetsmaterialet pågår det ett arbete med att effektivisera administrationen. Det är 

bra, digitalisering och bra journalsystem borde leda till kortare handläggningstider och 

effektivare tillsynsbesök.  

 

Kanske  att man ska ha med på något sätt att vi har ju själva erfarenhet av olika typer av 

rapportering så vi kan ju också se vad som verkar 

Fortsatt dialog 

Vi är tacksamma för att vi bjöds in att vara delaktiga i den här processen. Vi ser stora 

fördelar med en fortsatt dialog med förbundsledningen kring frågor som rör 

miljötillsynen. Vi föreslår att vi träffas 1-2 gånger årligen för att diskutera och lyfta 

aktuella frågor. 

 

 

Vanja Wallemyr  

LRF Falköpings kommungrupp 

 

Lennart Brogren  

LRF Skövdes kommungrupp 

 

Malin Indebetou  

LRF Hjos kommungrupp 

 

Martin Tillander 

LRF Tibros kommungrupp 

 

Sofia Kämpe 

LRF Karlsborgs kommungrupp 
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     PM 1 

 
Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Miljösamverkan östra Skaraborg 
541 83 Skövde 

Hertig Johans torg 2 
541 30 Skövde 

0500-49 36 30 info@miljoskaraborg.se 
 Webbplats 
 www.miljoskaraborg.se 

 

 Datum Diarienummer 
 2021-05-12 2020-6651 
   
   
   
  

Ny miljöbalkstaxa 2022 – Redogörelse för 
ställningstaganden, skillnader mot nuvarande taxa och 
förändringar i tillsynsbehov och ekonomi 

Bakgrund 
Förbundschefen Pelle Holmström fick i mars 2019 i uppdrag att genomföra 
en översyn av förbundets verksamhet. Syftet var att utreda möjliga 
effektiviseringar inom organisationens verksamhetsområde. Utredningen 
skulle omfatta såväl administrativa arbetsuppgifter som tillsyns- och 
planeringsmetodik samt fokusering på riskbaserad kontroll.  

Resultat av översynen redovisades den 16 juni 2020 och beslut (dir § 8 
2020-06-16) om åtgärder fattades vid samma tillfälle. Direktionen beslutade 
att Miljösamverkan östra Skaraborg som en del i uppdraget bland annat 
skulle ta fram förslag till ny taxa att gälla från och med 2022 och samtidigt 
utreda möjligheterna till efterhandsdebitering. 

Arbetet skulle ske i samverkan med tillsynsvägledande myndigheter och i 
dialog med branschorganisationer.  

I mars 2021 presenterades ett första förslag på taxa för direktionen som då 
beslutade att miljökontoret ska fortsatta arbetet med ny taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalken utifrån den modell och de nivåer som 
redovisades vid tillfället.  

Därefter har en dialog med det lokala näringslivet genomförts för att samla 
in deras synpunkter på förslaget till ny taxa.  

Ändringar som har gjorts efter redovisningen för direktionen i mars är en 
ökad andel efterhandsdebitering, framför allt för branschen jordbruk. I 
övrigt har mindre justeringar gjorts avseende inledande bestämmelser samt 
ett tillägg om beskrivning av klassningskod i bilaga 3. 

Förslaget har även skickats på remiss till kommunjurister i Falköping och 
Skövde. 

Bakgrund och syfte med den nya taxemodellen 

Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tog för ett par år sedan fram ett 
nytt förslag på miljöbalkstaxa och allt fler kommuner väljer att gå över till 
den nya modellen. Framtagandet av den nya modellen skedde genom en 
arbetsgrupp där SKR och chefer, inspektörer och utvecklingsledare från 
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19 kommuner deltog. Utöver detta involverades tre referensgrupper som 
uppmanades att lämna synpunkter. Dessa referensgrupper var: 

1. Näringsliv/verksamhetsutövare, representerade av Fastighetsägarna, 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Näringslivets regelnämnd 
(NNR), Svensk Bergmaterialindustri (SBMI) och Visita. 

2. Centrala vägledande myndigheter, representerade av Havs- och 
vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, 
länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen. 

3. Användarföreningarna för kommunernas verksamhetssystem EDP 
MiljöReda/EDP Vision Miljö, Ecos/Ecos 2, samt Castor.  

Syftet med den nya modellen 
Ett av syftena med den nya modellen är att likrikta tillsyn och avgiftsnivåer 
mellan stat och kommun samt mellan kommunerna så långt som möjligt. 
I dag är det stora skillnader i såväl avgiftsnivåer som i vilken tillsyn som 
bedrivs. Den nya modellen ska tydliggöra kopplingen mellan tillsynsbehov 
och finansiering av tillsynen. Taxekonstruktionen i sig är mer förenklad och 
på så vis mer lättbegriplig för privatpersoner och verksamhetsutövare. Ett 
led i att taxekonstruktionen är förenklad är att antalet avgiftsnivåer 
reducerats kraftigt.  

Taxans uppbyggnad 
Taxan består av följande delar: 

• Inledande taxebestämmelser (paragrafer) 

• Taxebilaga 1 innehåller avgifter/grund för avgiftsuttag för 
prövningsärenden, anmälningsärenden samt tillsyn för 
verksamheter eller som saknar fastställd prövningsnivå. 

 
• Taxebilaga 2 innehåller avgifter/grund för avgiftsuttag för 

verksamheter på prövningsnivå A, B, C och H med fast årlig 
avgift.  

 
• Taxebilaga 3 innehåller avgifter/grund för avgiftsuttag för 

verksamheter med timavgift (efterhandsdebitering). 

Taxebilaga 1 
SKR:s modell föreslår en indelning med fyra olika avgiftsnivåer där en av 
dessa är timavgift. SKR föreslår inte vad nivåerna ska vara. Däremot är 
tanken som visuellt redogörs nedan att nivåerna ska styras av komplexiteten 
och därmed tidsåtgången för att handlägga ärendena. Vårt förslag är att 
nivåerna ska vara 1, 3 och 6 timmar samt timavgift. Vi ser att de nivåerna 
bäst stämmer avseende tidsåtgång för de ärendetyperna som vi har större 
volymer av. Det är således en bedömning som grundar sig i våra 
erfarenheter där tillsynsteamen har involverats. 
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Som regel föreslår vi timavgift på ärenden om antalet ärenden de senaste 
åren är få och därmed svåra att uppskatta en avgiftsnivå för eller om 
ärendetypen bedöms som komplex och varierar mycket från ärende till 
ärende. 

 

I övrigt har vi tilldelat olika ärendetyper en avgiftsnivå enligt bifogat 
förslag. 

Vi föreslår lokala taxepunkter för kontroll av befintliga enskilda avlopp där 
nivåerna föreslås till 3 respektive 1 timmar där 3 timmar tas ut om 
platsbesök krävts och 1 timma tas ut om platsbesök inte varit nödvändigt vid 
kontrollen. 

Förändring i behov och ekonomi jämfört med nuvarande taxa 
Som helhet medför det en liten förändring i behov och ekonomi jämfört med 
nuvarande taxa. Det finns dock två förändringar som är större, men som i 
princip tar ut varandra som helhet. 

Ansökan om tillstånd för inrättande enskilt avlopp ökar från 5 timmar till 
6 timmar vilket motiveras av ökade behov för handläggningen utifrån syftet 
att följa Havs- och vattenmyndighetens vägledning för prövning av små 
avlopp. Den omarbetade vägledningen från 2019 medför att handläggningen 
kommer att ta längre tid. Eftersom antalet ärenden uppskattas till ca 400 
årligen får det en stor påverkan på behov och avgifter. 

Samtidigt minskar avgifterna för granskning av köldmediarapporter från 
2 timmar till 1. Antalet ärenden är drygt 300 per år vilket renderar i ett 
minskat behov och minskade intäkter från den handläggningen. 

Taxebilaga 2 och 3 
SKR har tilldelat respektive klassningskod inom prövningsnivå A och B 
samma avgiftsnivå som staten tar ut. Vi följer de nivåer som föreslås, men 
det kommer att bli aktuellt att sätta ned enstaka verksamheter i samband 
med klassning enligt den nya taxan eftersom vissa koder/branscher föreslås 
få nivåer som är för höga utifrån de behov som vi ser. Vidare föreslår SKR 
ett generellt tillägg för verksamheter som omfattas av EU:s regelverk och är 
klassade som en IED-anläggning motsvarande 20 timmar årligen. Vi anser 
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att tillägget blir omotiverat stort för framför allt verksamheten inom 
jordbruk där vi i stället föreslår att den delen av tillsynen ska finansieras 
med timavgift. 

För verksamheter med prövningsnivå C (anmälningspliktiga miljöskydds-
verksamheter) föreslår SKR fyra avgiftsnivåer varav en är timavgift. SKR 
föreslår nivåerna 6, 9, 18 och timavgift, men det är som sagt ett förslag. Alla 
kommuner ska bedöma vilka nivåer som är rimliga utifrån deras arbetssätt 
och erfarenheter. Vi föreslår att nivåerna sätts till 4, 8, 12 och timavgift. 
Skälen till avsteg från SKR:s förslag på nivåer är att vi bedömer att 
tillsynsbehoven inte är så höga utifrån våra erfarenheter och med hänsyn till 
det förändringsarbete som vi genomför i tillsynsmetodik i syfte att förenkla 
och effektivisera tillsynen. 

Som exempel för att påvisa skillnaden mot nuvarande taxekonstruktion och 
antalet avgiftsnivåer kan nämnas att vi i dag använder 12 avgiftsnivåer för 
planerad tillsyn på miljöskyddsverksamheter med prövningsnivå C. Det 
ändras således till 4. 

För verksamheter med prövningsnivå U (icke anmälningspliktiga miljö-
skyddsverksamheter), H (anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter) 
samt UH (icke anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter) föreslår SKR 
andra avgiftsnivåer. SKR föreslår 6, 9, 12 och timavgift. Vi föreslår 3, 6, 9 
och timavgift av samma skäl som ovan.  

Alla klassningskoder som tilldelas en fast schablonavgift hamnar i 
taxebilaga 2 och alla klassningskoder där timavgift kommer tillämpas 
hamnar i taxebilaga 3. 

Huvudklassningen styr i högre utsträckning vilken avgift som ska betalas. 
En verksamhet som med nuvarande taxa omfattas av flera klassningskoder 
betalar i dag full avgift för klassningskoden med flest timmar och därefter 
25 procent av avgiften för klassningskoderna för varje biverksamhet. I den 
nya taxan betalas full avgift för huvudverksamheten, precis som tidigare, 
men för biverksamheterna betalas som regel ingenting. Det är först om en 
verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller 
flera olika verksamhetsgrupper som ett tillägg kan göras (om det är 
motiverat) motsvarande 25 procent av huvudklassningens timmar. 

Vi föreslår att alla verksamheter som inte är anmälningspliktiga 
(prövningsnivå U och UH) samt branschen jordbruk oavsett prövningsnivå, 
vindkraft (klassningskod 40.100), återvinning för anläggningsändamål 
(klassningskod 90.141) samt separat förskoleklass/öppen förskola hamnar i 
timavgift. Det innebär att drygt ca 620 verksamheter som tidigare fått en fast 
årlig avgift kommer att debiteras i efterhand utifrån nedlagd tid efter att 
tillsynen genomförts. Fördelningen per bransch redovisas nedan. 
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Förändring i behov och ekonomi jämfört med nuvarande taxa 
Utifrån förslaget som lämnats ser vi som helhet ett minskat tillsynsbehov 
och minskade intäkter inom intervallet 12 till 15 procent. Främsta skälen till 
osäkerheten i siffran är uppskattningar av eventuella nedsättningar för 
prövningsnivå A och B. 

De verksamheter som går från fast avgift till timavgift motsvarar ca 2 020 
timmar. Inriktningen är att tillsynen ska bedrivas med ungefär samma 
frekvens som tidigare, men att avgiften tas ut i efterhand. Risker 
förknippade med en högre andel efterhandsdebitering är en ökad osäkerhet i 
ekonomiska prognoser, initialt en risk för en något lägre avgiftsfinansiering 
och en variation i avgift mellan handläggare samt en risk att fler avgifter 
kommer att överklagas. Det finns en osäkerhet i vad den faktiskt nedlagda 
tiden är för de verksamheter som går över till timavgift eftersom vi inte har 
mätt tidsåtgången på ca 10 år. För att ändå uppskatta den delen har vi utgått 
från schablonerna för U-verksamheter och givet det antagandet ser vi en 
minskning även där, framförallt för lantbruk C-verksamheter.  

De största konstaterade förändringarna i bilaga 2 är: 
 

• Fordonstvättar med fast avgift minskar med 86 timmar 
• Verksamheter inom branschen avfall minskar med 290 timmar 
• Hälsoskyddsverksamheter minskar med 226 timmar varav hälften är 

för skolorna 

Inledande bestämmelser 
Vi har följt SKR:s förslag till största del, men vi har gjort en handfull 
ändringar och förtydliganden. 

Vad gäller indexklausulen med vilken taxan uppräknas har vi bytt ut ordet 
kan mot ordet ska nedan. Skälet till det är att underlätta indexuppräkningen 
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genom att det endast är fråga om verkställighet och därmed inte behöver 
beslutas om i fem fullmäktige varje år. 

”Miljönämnden östra Skaraborg ska för varje kalenderår (avgiftsår) justera 
de i denna taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober 
månad året före avgiftsåret.” 
 
När timavgift tillämpas vid handläggning av ärenden föreslår vi att avgift 
ska tas ut ”i förhållande till nedlagd tid, dock minst en halv timma.” där den 
kursiva texten är vårt förslag på tillägg. Skälet till ändringen är att ett ärende 
sällan tar kortare tid än en halvtimma och vår erfarenhet är att handläggare 
tenderar att inte ta ut avgift alls i många ärenden vilket i sin tur leder till 
underfinansiering.  

Vidare föreslår vi att vi ska ha möjlighet att ta ut en inställelseavgift i 
ärenden när timavgift tillämpas och när vi anser att vi behöver åka ut på 
plats för att göra en bedömning. Tanken med inställelseavgiften som vi 
alltid har haft är att det inte ska vara någon skillnad i avgift beroende på om 
man bor i ytterområdena av våra medlemskommuner eller nära vårt kontor. 
Det är samma avgift för inställelse oavsett avstånd. 

Vi har även gjort följande tillägg i syfte att likrikta våra arbetssätt och uttag 
av avgifter på kontorsnivå. Avgift för författandet av beslut med anledning 
av konstaterade avvikelser vid regelbunden planerad tillsyn ingår i den 
fasta årliga avgiften. 

Vidare har vi formulerat om 22 § som reglerar tillsynstiden och därmed 
avgiften för delverksamheter. Skrivningen som SKR föreslår kan tolkas 
olika. Vi har varit i kontakt med flertalet kommuner och olika tolkningar har 
också gjorts. Ett antal kommuner har skrivit om paragrafen på samma sätt 
som vi föreslår: 

Om en verksamhetsutövare som har en taxegrundande 
(huvudverksamheten) verksamhetskod i bilaga 2 även har fler 
verksamhetskoder enligt någon av bilagorna 2 eller 3 i sin verksamhet, så 
kan ett tillägg göras som motsvarar 25 procent av timmarna från den 
taxegrundande verksamhetskoden (huvudverksamheten). Tillägget ska 
endast göras om delverksamheterna orsakar ett ökat tillsynsbehov som 
inte ryms inom huvudklassningens timmar. 
 

 

MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG 

Peter Gustafson  
Verksamhetsutvecklare/Ekonom 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott   
 

 

KSAU § 129/21 

Beslut om Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område 

KS2021.0248 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 129/21 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022.  

Bakgrund 

Förbundschefen för Miljösamverkan östra Skaraborg fick i mars 2019 i uppdrag 
att genomföra en översyn av förbundets verksamhet. Syftet var att utreda möjliga 

effektiviseringar inom organisationens verksamhetsområde. Utredningen skulle 
omfatta såväl administrativa arbetsuppgifter som tillsyns- och planeringsmetodik 

samt fokusering på riskbaserad kontroll. Översynen resulterade i att direktionen 
den 16 juni 2020 (dir 8 §  

2020-06-16) beslutade att Miljösamverkan östra Skaraborg som en del i 

uppdraget bland annat skulle ta fram förslag till ny taxa att gälla från och med 
2022 och samtidigt utreda möjligheterna till efterhandsdebitering. 

 

Miljösamverkan östra Skaraborg har till största del följt det förslag på ny 
miljöbalkstaxa som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tog fram för ett 

par år sedan, men har gjort en handfull ändringar och förtydliganden. Under 
arbetet med taxan har Miljösamverkan östra Skaraborgs miljökontor samverkat 

med tillsynsvägledande myndigheter och haft dialog med branschorganisationer.  

 

Ett syfte med SKR:s nya modell är att likrikta tillsyn och avgiftsnivåer mella n 
stat och kommun samt mellan kommunerna så långt som möjligt. Den nya 

modellen ska även tydliggöra kopplingen mellan tillsynsbehov och finansiering 
av tillsynen. 

 

Sedan förslaget på en ny miljöbalkstaxa togs fram av SKR har allt fler 

kommuner valt att gå över till den nya modellen. Framtagandet av den nya 
modellen skedde genom en arbetsgrupp där SKR och chefer, inspektörer och 
utvecklingsledare från 19 kommuner deltog. Tre referensgrupper har även varit 

involverade i arbetet och har uppmanats att lämna synpunkter. 

 

Handlingar 

Dir § 8 Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område från 1 januari 

2022                                                                                                                                                    
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Förstasida protokoll MÖS dir 2021-06-15                                                                                                                                                    

Dir § 8 bilaga - taxa miljöbalken 2022                                                                                                                                                    
3 7 Redogörelse skillnader mot gällande taxa o i tillsynsbehov o ekonomi                                                                                                                                                    

3 8 Synpunkter från LRF på ny taxa MÖS 

Skickas till 

Miljösamverkan östra Skaraborg 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-08-11 

Diarienummer: KS2021.0154-5 

Handläggare: Emma Danielsson 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Godkännande av förbundsordning för kommunalförbundet 

Avfallshantering Östra Skaraborg med föreslagen 

namnändring till Avfall & Återvinning Skaraborg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ny förbundsordning för 

kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg, med föreslagen namnändring till 

Avfall & Återvinning Skaraborg, att gälla från den 1 januari 2022.   

 

Bakgrund 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunalförbund med ansvar för bland annat 

insamling och behandling av hushållsavfall. AÖS bildades år 2000 av Skövde, Hjo och Tibro. 

Karlsborg anslöt sig till förbundet 2001, Töreboda 2005, Falköping 2008, Skara 2014 samt 

Gullspång och Mariestad 2016.  

 

AÖS har lämnat förslag till ny förbundsordning efter att medlemskommunerna initierat en 

beredningsprocess som letts av medlemskommunernas kommunchefer/kommundirektörer. 

Förslaget har tagits fram med anledning av att AÖS fått fler medlemmar, ny lagstiftning har 

implementerats och att det samlade arbetet med Agenda 2030 tagit fart. De främsta 

ändringarna avser förbundets uppdrag som framgår av 2 §. Grunduppdraget inom 

avfallshanteringen är fortfarande detsamma men uppdraget utökas bland annat till att bistå 

medlemskommunerna med kompetens och strategiskt stöd inom såväl avfallshanteringen som 

det avfallsförebyggande arbetet. Dessutom tydliggör den nya förbundsordningen AÖS:s och 

medlemskommunernas uppgifts- och ansvarsfördelning. Den nya förbundsordningen syftar 

även till att höja den framtida ambitionsnivån inom det samlade hållbarhetsområdet, inom 

vilket AÖS har en självklar roll, samt att stärka samverkan mellan medlemskommunerna och 

AÖS. 

 

Enligt 1 § kommer AÖS att byta namn till Avfall & Återvinning Skaraborg, ett namn som går 

i linje med ambitionen att ta fler kliv uppför avfallstrappan. Ytterligare ändringar har gjorts i 6 

§, arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare. Enligt AÖS:s protokoll har avvikande 

mening noterats. Från förvaltningens sida anses förslaget, i likhet med AÖS:s beslut, vara 

tillräckligt tydligt för att godtas. Vidare har redaktionella ändringar gjorts till följd av att nya 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-08-11 

Diarienummer: KS2021.0154-5 

Handläggare: Emma Danielsson 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

medlemmar inträder i förbundet (1 § utökade antal medlemskommuner, 5 § utökade antal 

ledamöter i direktionen och 11 § utökade antal medlemskommuner). Till sist har en 

redaktionell ändring gjorts i 4 § genom att byta ut ”tjänsteman” mot ”tjänsteperson” samt 

ordet ”årligen” lagts till i 5 § som inte avser någon ändring i sak.  

 

Nya medlemmar 

I 1 § anges samtliga medlemskommuner i förbundet. Nya medlemmar är Essunga, Grästorp, 

Vara och Götene som alla ansökt om medlemskap. AÖS:s beslut om förslag till ny 

förbundsordning villkorades av ansökan från Götene kommun eftersom Götene kommun vid 

tidpunkt för beslutet inte hade ansökt om medlemskap. Den 21 juni 2021 beslutade emellertid 

Götene kommunfullmäktige att ansöka om medlemskap i förbundet. De nya kommunernas 

inträde i förbundet sker när samtliga medlemskommuner och nya medlemmar antagit den nya 

förbundsordningen. 

Handlingar 

Protokoll direktionsmöte 2021-06-21.pdf                                                                                                                                                    

2.3 Förbundsordning.pdf                                                                                                                                                    

Nuvarande förbundsordning AÖS                                                                                                                                                    

Beslut KS, 2021-09-06, Ärende 142/21, Godkännande av förbundsordning för 

kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg med föreslagen namnändring till 

Avfall & Återvinning Skaraborg 

 

Skickas till 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 

Sektor Samhällsbyggnad  

 

Handläggare 

Emma Danielsson 
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Förbundsordning Kommunalförbundet Avfall & 
Återvinning Skaraborg, 222000-1206  

§ 1 Medlemmar, namn och säte 
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.  

Kommunalförbundets namn är Avfall & Återvinning Skaraborg och förbundet har sitt säte i Skövde.  

§ 2 Ändamål och uppdrag  
Kommunalförbundets ändamål är att ansvara för det kommunala ansvaret enligt Miljöbalkens 15 kap 20-
21 §§. Kommunalförbundet ska skapa en långsiktigt hållbar organisation för insamling och hantering 
enligt det kommunala ansvaret.   

Kommunalförbundet ska i samarbete med medlemskommunerna aktivt verka för hållbar utveckling och 
bidra till samhälls-, miljö- och kundnytta inom sin verksamhet. 

Kommunalförbundet ska i sin verksamhet och i samverkan med medlemskommunerna utgå från EU:s 
avfallstrappa och nationella, regionala och lokala miljömål.  

Kommunalförbundet har i uppdrag att: 

- samla in och hantera avfall från hushåll och verksamheter som medlemskommunerna är skyldiga att 
svara för enligt 15 kap 20-21 §§ Miljöbalken med tillhörande lagstiftning.  

- bistå medlemskommunerna med kompetens och strategiskt stöd inom avfallshantering och det 
avfallsförebyggande arbetet, 

- bereda en gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter som sedan antas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige,  

- bidra till genomförande och uppföljning av avfallsplanen enligt den ansvarsfördelning som framgår av 
densamma, 

- medverka i samhällsplaneringen hos medlemskommunerna i syfte att tillsammans skapa förutsättningar 
för framtidens avfallshantering och god samhällsplanering med hög service till hushåll och näringsliv. 
Detta kan ske genom samarbete och samordning med medlemskommunerna om fysisk planering och 
skapande av attraktiva hållbara bebyggelsemiljöer,  

- ansvara för att hushållen får information om avfallsförebyggande åtgärder enligt Naturvårdsverkets 
föreskrifter, 

- anordna möte mellan förbundschef och medlemskommunernas kommunchefer eller motsvarande minst 
två gånger per år i syfte att stärka samarbetet mellan förbundet och medlemskommunerna. 

- vid behov bjuda in medlemskommunerna till dialog, 

- samordna medlemskommunernas samråd med producentansvarsorganisationerna.  
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§ 3 Varaktighet 
Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.  

§ 4 Organisation 
Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen utser en 
förbundschef som verkställande tjänsteperson. 

§ 5 Direktion 
Direktionen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Medlemskommunerna utser vardera en ledamot 
och en ersättare. Ordförandeposten innehas av Skövde kommun. Posten som vice ordförande alterneras 
årligen mellan övriga kommuner. 

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag eller delta i 
beslutsfattandet vid direktionens sammanträden. 

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras mandatperiod, 
tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 3-5 §§ och 7 § kommunallagen (SFS 2017:725).  

§ 6 Arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare 
Förbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser 
som tillämpas för Skövde kommun. 

Fast arvode för ordföranden fastställs av direktionen.  

Från och med 1 januari 2023 ersätts ovanstående med följande: 

Förbundets ledamöter som är heltidsarvoderade i andra kommunala uppdrag har inte rätt till arvode eller 
andra ekonomiska förmåner från kommunalförbundet. Övriga ledamöter, revisorer och ersättare skall 
erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Skövde kommun. 
Förbundets förtroendevalda har dock rätt till högre ersättning per månad för resor med kollektivtrafik till 
och från sammanträden eller motsvarande än vad som anges i Skövde kommuns bestämmelser.  

Fast arvode för ordförande och eventuellt vice ordförande fastställs av Skövde kommuns 
kommunfullmäktige. 

§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden 
Kungörelser och tillkännagivande sker på anslagstavla som finns på förbundets webbplats.  

§ 8 Lån, borgen m.m.  
Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga 
20 miljoner kr utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.  
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§ 9 Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 
invånarantalet i respektive kommun den 31 december året innan. Framräknad andel skall även utgöra 
anslutningsavgift vid nyanslutning.  

§ 10 Budget 
En gemensam budget skall fastställas under november månad vid ett direktionssammanträde som är 
offentligt. 

Kungörelse om direktionens budgetsammanträde skall ske på kommunalförbundets anslagstavla. Vid 
direktionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt att yttra sig.  

Förbundets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december. 

§ 11 Revisorer 
För kommunalförbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som direktionen. Revisorer 
väljs genom att medlemskommunerna enligt rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordning 
(Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 
Töreboda och Vara) väljer en vardera.  

§ 12 Kostnads- och intäktsfördelning 
Kostnaderna för förbundets verksamhet är gemensamma och skall vara helt avgiftsfinansierade. 

En gemensam avfallstaxa bereds av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige.  

§ 13 Utträde 
En medlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap 18 § kommunallagen. Uppsägning ska ske senast 
den 1 juli och uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. 

Vid utträde ska de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i förbundsordningen som 
utträdet leder till. Om de inte kan enas ska förbundet upplösas. 

Vid utträde ska regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den utträdande 
medlemmen bestämmas utifrån vad som anges i förbundsordningens § 9.  

§ 14 Likvidation 
Om samtliga medlemskommuner är överens om detta ska förbundet träda i likvidation. Förbundet ska 
också träda i likvidation tre år efter det att en medlemskommun begärt sitt utträde enligt § 13 om inte de 
kvarvarande kommunerna avser att fortsätta verksamheten inom förbundet. Vid skifte av 
kommunalförbundets behållna tillgångar ska dessa fördelas i enlighet med de andelar som anges i § 9. När 
kommunalförbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Likvidation verkställs av 
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direktionen i egenskap av likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den lämna en slutredovisning för sin 
förvaltning. Redovisningen ska ske i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet 
och den tid av budgetår som föregått likvidationen med redovisning av skiftet av kommunalförbundets 
tillgångar. 

Till berättelsen ska även bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska 
bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemskommuner som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv.  

Redovisningen ska granskas av förbundets revisorer som ska lämna en revisionsberättelse över 
granskningen av såväl den tid av budgetåret som föregått likvidationen som likvidationsfasen. När 
förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts samtliga 
förbundets medlemskommuner är förbundet upplöst.  

§ 15 Ändring av förbundsordning  
Ändring och tillägg till förbundsordningen skall beredas av direktionen och antas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  

§ 16 Ny medlem i förbundet 
Direktionen behandlar ev. ansökan om anslutning och lämnar förslag på att ny medlem får ingå i 
förbundet. Beslut om ny medlems inträde fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har 
antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av 
medlemmarna.  

§ 17 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras av allmän domstol.  
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Medlemskommunernas godkännande och undertecknande. 

 

Essungas kommun den _____________ Falköpings kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Grästorps kommun den _____________ Gullspångs kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Götene kommun den _____________ Hjo kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 
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Karlsborgs kommun den _____________ Mariestads kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Skara kommun den _____________ Skövde kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Tibro kommun den _____________ Töreboda kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 
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Vara kommun den _____________  

 

__________________________________  
Ks-ordförande  

 

__________________________________  
Kommunchef eller motsvarande 
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(29) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott   
 

 

KSAU § 139/21 

Godkännande av förbundsordning för 

kommunalförbundet Avfallshantering Östra 
Skaraborg med föreslagen namnändring till Avfall 

& Återvinning Skaraborg 

KS2021.0154 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-25 139/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ny förbundsordning 
för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg, med föreslagen 
namnändring till Avfall & Återvinning Skaraborg, att gälla från den 1 januari 
2022.   

Bakgrund 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunalförbund med ansvar 
för bland annat insamling och behandling av hushållsavfall. AÖS bildades år 
2000 av Skövde, Hjo och Tibro. Karlsborg anslöt sig till förbundet 2001, 

Töreboda 2005, Falköping 2008, Skara 2014 samt Gullspång och Mariestad 
2016.  

 

AÖS har lämnat förslag till ny förbundsordning efter att medlemskommunerna 

initierat en beredningsprocess som letts av medlemskommunernas 
kommunchefer/kommundirektörer. Förslaget har tagits fram med anledning av 
att AÖS fått fler medlemmar, ny lagstiftning har implementerats och att det 

samlade arbetet med Agenda 2030 tagit fart. De främsta ändringarna avser 
förbundets uppdrag som framgår av 2 §. Grunduppdraget inom 

avfallshanteringen är fortfarande detsamma men uppdraget utökas bland annat 
till att bistå medlemskommunerna med kompetens och strategiskt stöd inom 
såväl avfallshanteringen som det avfallsförebyggande arbetet. Dessutom 

tydliggör den nya förbundsordningen AÖS:s och medlemskommunernas 
uppgifts- och ansvarsfördelning. Den nya förbundsordningen syftar även till att 

höja den framtida ambitionsnivån inom det samlade hållbarhetsområdet, inom 
vilket AÖS har en självklar roll, samt att stärka samverkan mellan 
medlemskommunerna och AÖS. 

 

Enligt 1 § kommer AÖS att byta namn till Avfall & Återvinning Skaraborg, ett 
namn som går i linje med ambitionen att ta fler kliv uppför avfallstrappan. 
Ytterligare ändringar har gjorts i 6 §, arvode och ersättningar till ledamöter och 

ersättare. Enligt AÖS:s protokoll har avvikande mening noterats. Från 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott   
 

 

förvaltningens sida anses förslaget, i likhet med AÖS:s beslut, vara tillräckligt 

tydligt för att godtas. Vidare har redaktionella ändringar gjorts till följd av att 
nya medlemmar inträder i förbundet (1 § utökade antal medlemskommuner, 5 § 

utökade antal ledamöter i direktionen och 11 § utökade antal 
medlemskommuner). Till sist har en redaktionell ändring gjorts i 4 § genom att 
byta ut ”tjänsteman” mot ”tjänsteperson” samt ordet ”årligen” lagts till i 5 § som 

inte avser någon ändring i sak.  

 

Nya medlemmar 

I 1 § anges samtliga medlemskommuner i förbundet. Nya medlemmar är 
Essunga, Grästorp, Vara och Götene som alla ansökt om medlemskap. AÖS:s 

beslut om förslag till ny förbundsordning villkorades av ansökan från Götene 
kommun eftersom Götene kommun vid tidpunkt för beslutet inte hade ansökt om 

medlemskap. Den 21 juni 2021 beslutade emellertid Götene kommunfullmäktige 
att ansöka om medlemskap i förbundet. De nya kommunernas inträde i förbundet 
sker när samtliga medlemskommuner och nya medlemmar antagit den nya 

förbundsordningen. 

Handlingar 

Protokoll direktionsmöte 2021-06-21.                                                                                                                                                    
2.3 Förbundsordning.                                                                                                                                                    

Nuvarande förbundsordning AÖS 

Skickas till 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-05-11 

Diarienummer: KS2021.0191-1 

Handläggare: Madelene Hallén 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott  

Policy för likabehandling 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta 

Policy för likabehandling att gälla från 1 oktober 2021. 

 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att från 

och med 1 oktober 2021 upphäva ”Policy kring jämställdhet för Skövde kommun”(dnr KS93-557) och 

”Mångfaldsplan” (dnr KS2017.0180). 

 

Bakgrund 

Den 1 januari 2017 antogs en ny diskrimineringslag i Sverige. Lagen innebär nya och förändrade krav 

på arbetsgivaren. Kravet på att upprätta jämställdhetsplaner var tredje år är borttaget. Det ställs istället 

högre krav på arbetsgivaren att arbeta systematiskt med och att förebygga diskriminering utifrån alla 

sju diskrimineringsgrunder. I och med denna förändring vill Skövde kommun använda begreppet 

likabehandling istället för jämställdhet och mångfald i sitt arbete mot diskriminering.  

I och med detta fanns ett behov av att uppdatera och förändra våra styrdokument runt jämställdhet, 

mångfald och likabehandling.  

Policy för likabehandling visar vår viljeinriktning och är vårt styrdokument för ett målinriktat arbete 
med aktiva åtgärder för lika och likvärdiga villkor för alla medarbetare anställda i Skövde kommun.  
 
Policyn innehåller Skövde kommuns prioriterade områden inom likabehandling vilka utgår från 
diskrimineringslagens områden kring aktiva åtgärder som omfattar arbetsförhållanden, bestämmelser 
och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig 
kompetensutveckling och möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap.  
 
Policyn är framtagen i samverkan och förhandlad med fackliga parter. 
 

När denna policy är antagen kommer en kommunikations- och implementeringsplan att utarbetas. 

Policy för likabehandling ersätter Skövde kommuns tidigare ”Policy kring jämställdhet för Skövde 

kommun” antagen av kommunfullmäktige den 26 juli 1993 och uppdaterad av personalavdelningen år 

2005, 2008 och 2014, dnr KS93-557 samt ”Mångfaldsplan (Policy och handlingsplan för att främja 

etnisk mångfald och motverka etnisk diskriminering i Skövde kommun)” antagen av 

kommunfullmäktige den 10 juni 2002, dnr KS2017.0180. 
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1. Inledning 

Policy för likabehandling är vårt styrdokument för ett målinriktat arbete med aktiva 

åtgärder för lika och likvärdiga villkor för alla medarbetare anställda i Skövde kommun.  

 
I Skövde kommun tror vi på att en ökad mångfald av medarbetare ger en bättre service. 

Alla medarbetare ska behandlas likvärdigt och med respekt. Ingen ska diskrimineras 

vare sig anställd eller den som söker sig till oss. Att jobba aktivt med lika rättigheter och 
möjligheter oavsett tillhörighet och att motverka diskriminering på våra arbetsplatser, 

det är likabehandling för oss. 
 

Likabehandling innefattar jämställdhet och mångfald samt diskrimineringsgrunderna i 

diskrimineringslagen som är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder. Alla ska även behandlas likvärdigt oavsett social eller politisk tillhörighet. 

2. Vår vision för likabehandling 

Vi är en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande arbetsplats som arbetar för lika 

rättigheter och möjligheter för våra medarbetare. Vårt arbete med likabehandling bidrar 

till att vi får behålla våra medarbetare och att vi även är en attraktiv arbetsplats att 
söka sig till. Vi jobbar aktivt med att utveckla våra verksamheter med fler perspektiv 

och kreativa lösningar. Likabehandling ger ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare. 

 
Vår vision är att alla våra medarbetare ska känna ansvar för ett jämställt och ett 

jämlikt arbetsklimat där likabehandling är en naturlig del av vårt värdegrundsarbete. 

3. Vårt syfte 

Vårt likabehandlingsarbete innebär att alla våra medarbetare har samma rättigheter 

och utvecklingsmöjligheter i arbetet oavsett tillhörighet. Likvärdiga villkor och 

möjligheter i arbetslivet ska erbjudas alla medarbetare. Ingen ska diskrimineras, det är 
vårt syfte. 

4. Gemensamt ansvar 

Skövde Kommun som arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att behandla alla 
likvärdigt oavsett tillhörighet. Våra chefer ska motverka diskriminering och ge alla 

medarbetare likvärdiga villkor och möjligheter. Våra chefer har det yttersta ansvaret för 

arbetet med likabehandling. Alla våra medarbetare har ett gemensamt ansvar för en bra 
arbetsmiljö, där likabehandling och inkludering är en självklarhet.  

5. Våra övergripande strategier 

 Vi arbetar för att alla våra medarbetares kunskaper och erfarenheter tas tillvara 
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 Vi värdesätter och tar vara på våra medarbetares olikheter   

 Vi arbetar för att de grupper som är underrepresenterade stärks  

 Vi strävar efter att öka alla våra chefers och medarbetares kunskap kring 

värderingar, attityder och livsmönster. 

6. Våra prioriterade områden 

I våra prioriterade områden inom likabehandling utgår vi ifrån diskrimineringslagens 
aktiva åtgärder. Dessa är arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och 

andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig 

kompetensutveckling och möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap.  
 

6.1 Vi ska kunna erbjuda heltidsanställningar. 

Att erbjuda heltidsanställning är något vi ska sträva efter inom alla våra yrken. 

Heltidsanställningar gör det möjligt för oss som arbetsgivare att ta vara på den 

kompetens som finns hos våra medarbetare. Att erbjuda heltidsanställningar innebär 
också att vi får en kontinuitet i våra verksamheter och det i sin tur ger en högre kvalitét 

åt våra kunder. Att få möjlighet att arbeta heltid bidrar också till ett hållbart arbetsliv 

och minskad arbetsbelastning för våra medarbetare, då vi tar vara på deras kunskap och 
erfarenhet. 

6.2 Vi ger alla möjlighet att kombinera arbete med att vara 
förälder. 

Alla våra medarbetare ska oavsett befattning och ansvar kunna kombinera arbete med 
att vara förälder. Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är viktigt för ett jämställt 

arbetsliv. Vår arbetsmiljö ska vara välkomnande så att våra medarbetare kan skapa en 

bra balans mellan arbetsliv och privatliv. 

6.3 Vi ska minska sjukfrånvaron. 

Sjukfrånvaron är störst bland kvinnor i kontaktyrken som vård, skola och omsorg. Vi 

ska därför jobba för att minska sjukfrånvaro vilket resulterar i att vi får en lägre 

arbetsbelastning, minskad stress och en bättre och ökad kontinuitet i våra 
verksamheter. 

6.4 Vi ska ge lika lön för lika och likvärdigt arbete. 

Vi ska varje år göra en lönekartläggning och en löneanalys för att förhindra osakliga 

löneskillnader. Vi ska använda samma lönesättningsprinciper för alla våra medarbetare 
och lönesättningen ska vara fri från diskriminering. 
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6.5 Vi ska öka lönespridningen i yrkesgrupper med låg 
lönespridning. 

Hos oss ska lönespridningen i större yrkesgrupper med låg lönespridning öka. För våra 

medarbetare kan detta vara ett sätt att kunna påverka sin lön, utvecklas i sitt arbete 

och öka sin livsinkomst. Vi ska arbeta med en individuell och differentierad lönesättning 
för att öka lönespridningen. 

6.6 Vi arbetar för jämställdhet och mångfald på högre ledande 
befattningar. 
 

I Skövde kommun ska alla våra medarbetare oavsett tillhörighet ha samma möjligheter 

att nå chefstjänster. Det leder till en attraktiv arbetsplats med bättre förutsättningar att 
rekrytera och behålla rätt kompetens där medarbetare stannar och vill utvecklas. 

Genom att ha förebilder, tydliga karriärvägar och att uppmuntra till ett jämställt uttag 

av föräldraledighet kan vi skapa goda förutsättningar för detta.  

6.7 Vi vill inte att föreställningar om kön ska begränsa studie- 
och yrkesval. 

Vi vill ta bort de förutfattade meningarna som kan finnas om yrken i välfärden. Vi vill 

visa på variationen av yrken och uppmuntra till studie- och yrkesval som drivs av 
intresse och medvetna val. Då kan vi få en bredare mångfald och ett större utbud av 

kompetens. 

 

6.8 Vi ska erbjuda fler karriär- och utvecklingsvägar. 

Hos oss ska det vara möjligt att göra karriär och att utvecklas i sitt arbete. Att göra 

karriär och att utvecklas kan innebära att skaffa sig ökad kunskap eller erfarenhet inom 

ett område, att våga ta mer ansvar eller att öva och bli bättre på att praktiskt utföra en 
uppgift. Genom att skapa fler och tydliga utvecklingsvägar inom alla yrken synliggör vi 

för medarbetare att det finns möjlighet till karriär och utveckling. Det gör att vi kan 

attrahera och behålla rätt kompetens samt använda kompetensen på rätt sätt. 

6.9 Vi tar avstånd från trakasserier, sexuella trakasserier, 
kränkande särbehandling eller repressalier   
 

Skövde kommun som arbetsgivare tar avstånd från alla typer av diskriminering, 

trakasserier, repressalier1 och kränkande särbehandling eller annan handling som 
kränker någons värdighet. Vi accepterar inte att detta förekommer på arbetsplatsen.  

 

                                                 
1 Repressalier innebär att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, 

som en reaktion på att hen har påtalat eller anmält diskriminering. (Källa: https://www.do.se/om-

diskriminering/forbud-mot-repressalier/).  
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7. Vi planerar och följer upp vårt 
likabehandlingsarbete 

 

För att arbeta med de områden som finns i policyn för likabehandling sätt mål och 
aktiviteter i de kommungemensamma aktiva åtgärderna. De aktiva åtgärderna ses över 

årligen. Uppföljning och utvärdering av arbetet med likabehandling sker genom 

”checklistan för årlig uppföljning av arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete och 
likabehandling” samt genom uppföljning i tertialrapporterna och personalredovisningen.  
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KS § 120/21 
Policy för likabehandling 

KS2021.0191 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2021-06-07 25/21 

2 Kommunstyrelsen 2021-06-21 120/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för likabehandling att gälla från 1 

oktober 2021. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 oktober 2021 upphäva ”Policy 

kring jämställdhet för Skövde kommun”(dnr KS93-557) och ”Mångfaldsplan” 

(dnr KS2017.0180). 

 

Yrkanden 

Therese Sahlström (M) yrkar på kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts förslag 

till beslut.  

Maria Hjärtqvist (S) yrkar kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts förslag till 

beslut med ändringen att ordet kunna stryks från rubriken i stycke 6:1 ”Vi ska 

kunna erbjuda heltidsanställningar”. 

 

 

Ulrica Johansson (M) yrkar på kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts förslag till 

beslut.  

Dag Fredriksson (V) yrkar på kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts förslag till 

beslut med ändringen att hela stycket 6:5 ”Vi ska öka lönespridningen i 

yrkesgrupper med låg lönespridning” tas bort.  

 

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer Therese Sahlströms (M) yrkande mot Maria Hjärtqvist (S) 

ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts förslag till beslut.  
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Ordförande ställer Ulrica Johansson (C) mot Dag Fredriksson (V) 

ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts förslag till beslut.  

 

 

 

Bakgrund 

Den 1 januari 2017 antogs en ny diskrimineringslag i Sverige. Lagen innebär nya 

och förändrade krav på arbetsgivaren. Kravet på att upprätta jämställdhetsplaner 

var tredje år är borttaget. Det ställs istället högre krav på arbetsgivaren att arbeta 

systematiskt med och att förebygga diskriminering utifrån alla sju 

diskrimineringsgrunder. I och med denna förändring vill Skövde kommun 

använda begreppet likabehandling istället för jämställdhet och mångfald i sitt 

arbete mot diskriminering.  

I och med detta fanns ett behov av att uppdatera och förändra våra styrdokument 

runt jämställdhet, mångfald och likabehandling.  
Policy för likabehandling visar vår viljeinriktning och är vårt styrdokument för ett 

målinriktat arbete med aktiva åtgärder för lika och likvärdiga villkor för alla 

medarbetare anställda i Skövde kommun.  

 

Policyn innehåller Skövde kommuns prioriterade områden inom likabehandling vilka 

utgår från diskrimineringslagens områden kring aktiva åtgärder som omfattar 

arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, 

rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling och möjligheten 

att förena förvärvsarbete med föräldraskap.  

 

Policyn är framtagen i samverkan och förhandlad med fackliga parter. 

 

När denna policy är antagen kommer en kommunikations- och 

implementeringsplan att utarbetas. 

Policy för likabehandling ersätter Skövde kommuns tidigare ”Policy kring 

jämställdhet för Skövde kommun” antagen av kommunfullmäktige den 26 juli 

1993 och uppdaterad av personalavdelningen år 2005, 2008 och 2014, dnr KS93-

557 samt ”Mångfaldsplan (Policy och handlingsplan för att främja etnisk 

mångfald och motverka etnisk diskriminering i Skövde kommun)” antagen av 

kommunfullmäktige den 10 juni 2002, dnr KS2017.0180. 

Handlingar 

Policy för likabehandling 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sofia Myrman, HR-chef  

Madelene Hallén, HR 

Heidi Granfors, HR 
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KSAG § 25/21 
Policy för likabehandling 

KS2021.0191 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2021-06-07 25/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta Policy för likabehandling att gälla från 1 oktober 

2021. 

 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att från och med 1 oktober 2021 upphäva ”Policy kring 

jämställdhet för Skövde kommun”(dnr KS93-557) och ”Mångfaldsplan” (dnr 

KS2017.0180). 

 

Bakgrund 

Den 1 januari 2017 antogs en ny diskrimineringslag i Sverige. Lagen innebär nya 

och förändrade krav på arbetsgivaren. Kravet på att upprätta jämställdhetsplaner 

var tredje år är borttaget. Det ställs istället högre krav på arbetsgivaren att arbeta 

systematiskt med och att förebygga diskriminering utifrån alla sju 

diskrimineringsgrunder. I och med denna förändring vill Skövde kommun 

använda begreppet likabehandling istället för jämställdhet och mångfald i sitt 

arbete mot diskriminering. I och med detta fanns ett behov av att uppdatera och 

förändra våra styrdokument runt jämställdhet, mångfald och likabehandling. 

  

Policy för likabehandling visar vår viljeinriktning och är vårt styrdokument för 

ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder för lika och likvärdiga villkor för alla 

medarbetare anställda i Skövde kommun.  

 

Policyn innehåller Skövde kommuns prioriterade områden inom likabehandling 

vilka utgår från diskrimineringslagens områden kring aktiva åtgärder som 

omfattar arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra 

anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig 

kompetensutveckling och möjligheten att förena förvärvsarbete med 

föräldraskap.  

 

Policyn är framtagen i samverkan och förhandlad med fackliga parter. 

 

När denna policy är antagen kommer en kommunikations- och 

implementeringsplan att utarbetas. 
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Policy för likabehandling ersätter Skövde kommuns tidigare ”Policy kring 

jämställdhet för Skövde kommun” antagen av kommunfullmäktige den 26 juli 

1993 och uppdaterad av personalavdelningen år 2005, 2008 och 2014, dnr KS93-

557 samt ”Mångfaldsplan (Policy och handlingsplan för att främja etnisk 

mångfald och motverka etnisk diskriminering i Skövde kommun)” antagen av 

kommunfullmäktige den 10 juni 2002, dnr KS2017.0180. 

Handlingar 

Policy för likabehandling 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sofia Myrman, HR-chef  

Madelene Hallén, HR-partner 

Heidi Granfors, HR-partner 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-06-14 

Diarienummer: KS2019.0381-23 

Handläggare: Ludvig Isaksson 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Revidering av energi- och klimatplan till energi- och 

klimatanpassningsplan. 

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta Energi- och klimatplan 2021-

2030 Del 1. Strategi. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Energi- och klimatplan 2021-

2030 Del 1. Strategi kompletteras med indikatorer då Energi- och klimatplan Del 2. Färdplan 
och åtgärder är antagen. 

Sammanfattning 

Sedan hösten 2019 har sektor samhällsbyggnad arbetat med en ny energi- och klimatplan som 

ska gälla kommunkoncernen fram till 2030. Planen beskriver vilken målbild 

kommenkoncernen har till 2045 samt vilka delmål som behöver nås fram till 2030 för att 

kommunen ska förverkliga målbilden. Kopplat till målen finns även ett antal strategier som 

beskriver hur kommunen ska jobba för att nå delmål och målbilden. 

Planens första del, Energi- och klimatplan 2021-2030 Del 1. Strategi, är nu reviderad efter att 

ha varit ute på remiss. 

Bakgrund 

Det pågår en förändring av jordens klimat på grund av omfattande utsläpp av växthusgaser. 

Skövde kommun har till årsskiftet 2020/2021 haft en gällande Energi- och klimatplan. För att 

kommunen fortsatt ska ha en strategi framåt och kunna möta är det viktigt att det finns en 

antagen plan som fortsatt tar höjd i frågan och som gör kommunen redo att möta kommande 

utmaningar. 

Framtagande av plan 

En ny energi- och klimatplan har tagits fram i sin helhet av sektor samhällsbyggnad under 

våren 2020 med hjälp av en bred omvärldsanalys. Sektor samhällsbyggnad har fört dialog 

med andra delar av kommunkoncernen för att få in synpunkter på innehållet, dessa är enheter 

ledningsgrupp sektor samhällsbyggnad, ledningsgrupp sektor service, AB Skövdebostäder, 

Skövde Energi AB, finans- och investeringscontroller och upphandlingsenhet. 

Från 18 december 2020 till 2 april 2021 har följande remissinstanser getts möjlighet att lämna 

synpunkter. 

 Politiska partier 

 Nämnder 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-06-14 

Diarienummer: KS2019.0381-23 

Handläggare: Ludvig Isaksson 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

 Kommunala sektorer 

 Kommunala bolag 

 Kommunalförbund 

Alla remissvar har gåtts igenom och besvarats. Ett stort antal ändringar har gjort för att 

ytterligare utveckla innehållet i planen. 

Nästa del av planen kommer behandla en tydligare färdplan för att nå målbild och delmål 

samt åtgärder med konsekvensanalys. Indikatorerna i del 1 av planen kan komma att behöva 

kompletteras när den delen är färdig och antagen. Detta för att det två delarna ska bilda en 

komplett plan. 

Omvärldsanalys 

Att arbeta fram en energi- och klimatplan har tydliga kopplingar till många mål i Agenda 

2030, även utifrån den social och ekonomiska dimensionen. Genom att ha ett 

helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna bidrar det till att nå större framgång i Agenda 2030-

målen. 

Handlingar 

Handling_Sammanställning remisskommentarer energi- och klimatplan 2021-2030 v3.pdf                                                                                                                                                    

Handling_Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf                                                                                                                                                    

Handling_Energi- och klimatplan 2021-2030 Del 1. Strategi v2.pdf                                                                                                                                                    

Beslut KS, 2021-09-06, Ärende 139/21, Revidering av energi- och klimatplan till energi- och 

klimatanpassningsplan 

 

Skickas till 

Sektor samhällsbyggnad 

 

Handläggare 

Ludvig Isaksson 

Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum:
Diarienummer: ADM.2019.255
Handläggare: Ludvig Isaksson

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Skövde kommun Besöksadress e-post e-post handläggare
Sektor samhällsbyggnad Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde samhallsbyggnad@skovde.se ludvig.isaksson@skovde.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott/Kommunstyrelsen

Revidering av energi- och klimatplan

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta Energi- och klimatplan
2021-2030 Del 1. Strategi.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Energi- och klimatplan
2021-2030 Del 1. Strategi kompletteras med indikatorer då Energi- och klimatplan Del
2. Färdplan och åtgärder är antagen.

Sammanfattning

Sedan hösten 2019 har sektor samhällsbyggnad arbetat med en ny energi- och
klimatplan som ska gälla kommunkoncernen fram till 2030. Planen beskriver vilken
måbild kommenkoncernen har till 2045 samt vilka delmål som behöver nås fram till
2030 för att kommunen ska förverkliga målbilden. Kopplat till målen finns även ett
antal strategier som beskriver hur kommunen ska jobba för att nå delmål och
målbilden.

Planens första del, Energi- och klimatplan 2021-2030 Del 1. Strategi, är nu reviderad
efter att ha varit ute på remiss.

Bakgrund

Det pågår en förändring av jordens klimat på grund av omfattande utsläpp av växthusgaser.
Skövde kommun har till årsskiftet 2020/2021 haft en gällande Energi- och klimatplan. För att
kommunen fortsatt ska ha en strategi framåt och kunna möta är det viktigt att det finns en
antagen plan som fortsatt tar höjd i frågan och som gör kommunen redo att möta kommande
utmaningar.

Framtagande av plan
En ny energi- och klimatplan har tagits fram i sin helhet av sektor samhällsbyggnad under våren
2020 med hjälp av en bred omvärldsanalys. Sektor samhällsbyggnad har fört dialog med andra
delar av kommunkoncernen för att få in synpunkter på innehållet, dessa är enheter
ledningsgrupp sektor samhällsbyggnad, ledningsgrupp sektor service, AB Skövdebostäder,
Skövde Energi AB, finans- och investeringscontroller och upphandlingsenhet.

Från 18 december 2020 till 2 april 2021 har följande remissinstanser gets möjlighet att lämna
synpunkter.

· Politiska partier

· Nämnder

· Kommunala sektorer

· Kommunala bolag
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__________________________________________________________________________________________________________________________________
__

Skövde kommun Besöksadress Postadress Kontaktcenter
Sektor samhällsbyggnad Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Skövde kommun, 541 83 Skövde Telefon: 0500-49 80 00

· Kommunalförbund

Alla remissvar har gåtts igenom och besvarats. Ett stort antal ändringar har gjort för att
ytterligare utveckla innehållet i planen.

Nästa del av planen kommer behandla en tydligare färdplan för att nå målbild och delmål samt
åtgärder med konsekvensanalys. Indikatorerna i del 1 av planen kan komma att behöva
kompletteras när den delen är färdig och antagen. Detta för att det två delarna ska bilda en
komplett plan.

Omvärldsanalys
Att arbeta fram en energi- och klimatplan har tydliga kopplingar till många mål i Agenda 2030,
även utifrån den social och ekonomiska dimensionen. Genom att ha ett helhetsperspektiv på
hållbarhetsfrågorna bidrar det till att nå större framgång i Agenda 2030-målen.

Handlingar

Sammanställning remisskommentarer energi- och klimatplan 2021-2030 Del 1 strategi
Energi- och klimatplan 2021-2030 Del 1 strategi

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad

Skriv enhetschef här Ludvig Isaksson
och befattning Energi- och klimatstrateg
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Post 
Faktiska utsläpp 
(tusen Ton CO2) Andel  

Industri (energi och processer) 405 64%  
Transporter 73 11%  
Jordbruk 1 0%  
El och fjärrvärme 30 5%  
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) 2 0%  
Arbetsmaskiner 13 2%  
Avfall (inkl. avlopp) 0 0%  
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler 3 1%  
Utrikes transporter 110 17%  

Utsläpp cementindustri 369 58%  
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Huvudsektor Undersektor 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

alla alla 863 629 841 632 771 425 647 276 653 486 623 078 602 268 589 710 606 738 626 964 655 610 670 014 

El och fjärrvärme alla 7 153 4 881 13 407 37 819 38 304 43 160 41 772 28 024 25 989 31 560 26 905 25 746 

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler alla 43 831 30 487 15 686 7 538 5 847 5 519 5 025 4 484 4 301 4 028 3 986 3 737 

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler Kommersiella och offentliga lokaler 11 271 6 198 3 358 1 822 1 603 1 442 1 037 1 060 988 988 885 892 

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler Bostäder 29 643 21 782 10 241 4 182 2 979 2 816 2 688 2 302 2 246 1 913 1 963 1 791 

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler Jordbruks- och skogsbrukslokaler 2 917 2 507 2 087 1 534 1 264 1 261 1 301 1 121 1 067 1 127 1 137 1 054 

Industri (energi och processer) alla 609 296 511 911 479 971 395 910 405 988 379 876 361 336 365 343 386 512 406 343 434 266 455 820 

Transporter alla 83 358 85 472 92 641 85 978 84 056 79 524 77 631 76 292 76 159 73 312 76 028 74 055 

Transporter Personbilar 62 367 61 479 62 127 55 681 54 057 51 478 50 450 49 847 50 399 49 200 51 177 49 954 

Transporter Lätta lastbilar 4 247 4 820 6 643 7 754 7 963 7 742 7 633 7 432 7 493 7 145 7 668 7 341 

Transporter Tunga lastbilar 10 020 12 612 15 008 15 664 15 234 14 188 13 709 13 238 12 936 12 031 12 342 11 870 

Transporter Bussar 3 229 3 164 3 492 3 051 3 020 2 366 2 046 1 826 1 519 1 022 783 885 

Transporter Mopeder och motorcyklar 189 336 438 444 424 368 396 385 394 373 378 391 

Transporter Slitage från däck och bromsar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporter Slitage från vägbanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporter Avdunstning från vägfordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporter Inrikes civil sjöfart (inkl. privata fritidsbåtar) 29 29 31 42 43 44 44 45 46 46 46 46 

Transporter Inrikes flygtrafik 2 904 2 830 2 949 1 677 1 969 2 129 2 278 2 245 2 234 2 361 2 325 2 184 

Transporter Järnväg 31 23 20 18 18 18 16 14 14 13 13 13 

Transporter Militär transport 342 180 1 933 1 648 1 329 1 193 1 060 1 260 1 125 1 121 1 297 1 371 

Arbetsmaskiner alla 14 940 14 679 14 703 15 796 16 079 14 740 15 054 14 351 14 022 13 316 13 624 13 173 

Arbetsmaskiner Industri- och byggsektorns arbetsmaskiner (inkl. 

vägarbeten) 

4 553 5 307 5 709 5 934 5 981 5 762 5 828 5 592 5 432 5 495 5 681 5 831 

Arbetsmaskiner Fiskebåtar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Arbetsmaskiner Jordbruk och skogsbruk 6 755 6 049 5 920 6 862 7 164 6 121 6 420 6 056 5 940 5 251 5 368 5 106 

Arbetsmaskiner Kommersiella och offentliga verksamheter 1 544 1 671 1 670 1 876 1 878 1 831 1 805 1 747 1 720 1 663 1 669 1 502 

Arbetsmaskiner Övrigt (flygplatser, hamnar, m.m.) 1 020 599 298 238 226 210 200 186 182 169 175 174 

Arbetsmaskiner Hushållens arbetsmaskiner 1 026 982 1 028 759 700 683 662 633 608 600 597 428 

Arbetsmaskiner Skotrar och fyrhjulingar 42 70 77 128 130 133 140 137 141 138 133 132 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) alla 2 554 94 930 63 618 18 366 18 941 17 221 18 033 17 777 17 241 17 289 16 936 16 577 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Färg - hushåll 140 139 135 68 58 49 48 51 53 41 41 40 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Färg - verksamheter 468 228 236 121 144 178 152 137 128 144 101 93 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Lösningsmedelsanvändning - hushåll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Lösningsmedelsanvändning - verksamheter 383 324 326 323 371 357 349 366 402 332 300 285 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Smörjmedel 877 1 244 1 310 1 382 1 263 1 582 1 592 1 464 1 266 1 375 1 365 1 368 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Paraffinvax 98 127 295 284 226 207 282 302 214 209 203 201 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Urea för katalysatorer 24 23 53 70 70 117 130 169 176 188 267 267 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Lustgas från produktanvändning 482 652 728 669 525 504 421 467 481 413 635 635 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Användning av fluorerade gaser 82 92 194 60 534 15 449 16 284 14 229 15 060 14 821 14 521 14 587 14 024 13 689 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Övrig produktanvändning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jordbruk alla 72 179 73 478 70 460 71 674 71 054 69 465 70 023 70 688 71 093 70 850 72 890 71 167 

Jordbruk Djurs matsmältning 33 468 36 525 34 616 36 499 36 076 34 919 34 855 34 876 34 671 34 781 35 196 35 266 

Jordbruk Kogödsel (lagring, användning och bete) 9 779 10 756 10 569 11 239 11 147 10 831 10 920 10 852 10 795 10 909 11 007 10 996 

Jordbruk Svingödsel (lagring, användning och bete) 697 819 1 360 1 376 1 390 992 953 925 637 745 747 780 

Jordbruk Hästgödsel (lagring, användning och bete) 575 579 495 556 557 627 627 627 609 599 598 598 

Jordbruk Hönsgödsel (lagring, användning och bete) 181 67 1 260 325 270 560 577 741 1 182 1 159 1 515 1 467 

Jordbruk Fårgödsel m.m. (lagring, användning och bete) 179 161 192 162 167 192 184 185 165 165 167 175 

Jordbruk Användning av konstgödsel 9 743 8 219 6 502 6 345 6 413 5 822 6 333 7 119 7 420 7 256 7 742 7 185 

Jordbruk Skörderester som gödsel 3 347 2 201 2 392 2 560 2 374 2 414 2 565 2 950 3 313 2 821 3 168 2 076 

Jordbruk Kalkning av åkermark 1 508 1 384 1 010 1 070 1 070 1 232 1 232 1 071 1 071 1 102 1 102 1 102 

Jordbruk Odling av organogena jordar 8 068 7 905 7 834 7 674 7 613 7 557 7 491 7 449 7 413 7 360 7 314 7 276 

Jordbruk Odling av mineraljordar 442 1 214 929 579 540 911 837 475 381 497 887 777 

Jordbruk Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark 4 033 3 493 3 186 3 089 3 176 3 138 3 162 3 147 3 139 3 095 3 089 3 082 
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Jordbruk Övriga gödselmedel m.m. 160 154 116 199 261 270 287 271 297 360 357 387 

Avfall (inkl. avlopp) alla 30 348 25 814 20 946 14 206 13 228 13 578 13 397 12 759 11 427 10 274 10 983 9 746 

Avfall (inkl. avlopp) Avfallsdeponier 28 745 24 147 19 228 12 708 11 715 10 732 10 034 9 103 8 333 7 596 7 067 6 566 

Avfall (inkl. avlopp) Biologisk behandling av avfall 22 169 260 82 99 1 438 1 965 2 259 1 712 1 316 2 551 1 810 

Avfall (inkl. avlopp) Behandling av avloppsvatten 1 581 1 498 1 458 1 417 1 414 1 408 1 398 1 397 1 382 1 362 1 365 1 371 

Avfall (inkl. avlopp) Förbränning av farligt avfall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avfall (inkl. avlopp) Oavsiktliga bränder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avfall (inkl. avlopp) Övrig avfallshantering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utrikes transporter alla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utrikes transporter Utrikes flyg under 1000 m höjd i svenskt luftrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utrikes transporter Utrikes sjöfart inom Sveriges gränser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Huvudsektor Undersektor 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

alla alla 753 794 644 649 615 323 541 739 549 075 522 019 500 043 487 510 505 651 527 131 553 139 570 752 

El och fjärrvärme alla 6 618 4 092 12 291 35 950 36 686 41 406 39 951 26 239 24 195 29 615 24 922 23 588 

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler alla 42 515 29 420 14 695 6 637 4 949 4 658 4 172 3 678 3 511 3 232 3 185 3 039 

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler Kommersiella och offentliga lokaler 11 133 6 139 3 329 1 800 1 580 1 415 1 014 1 044 972 966 863 870 

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler Bostäder 28 497 20 799 9 362 3 377 2 178 2 054 1 948 1 600 1 555 1 227 1 281 1 204 

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler Jordbruks- och skogsbrukslokaler 2 885 2 482 2 005 1 460 1 191 1 189 1 210 1 034 984 1 039 1 041 965 

Industri (energi och processer) alla 604 576 508 774 478 565 394 878 404 897 378 759 360 249 364 212 385 280 405 112 432 891 454 438 

Transporter alla 81 843 84 424 91 882 85 348 83 458 78 921 77 023 75 666 75 516 72 651 75 340 73 358 

Transporter Personbilar 61 038 60 632 61 572 55 311 53 749 51 182 50 168 49 566 50 118 48 918 50 880 49 659 

Transporter Lätta lastbilar 4 168 4 743 6 577 7 699 7 908 7 689 7 582 7 381 7 440 7 092 7 611 7 282 

Transporter Tunga lastbilar 9 976 12 561 14 964 15 550 15 101 14 038 13 544 13 057 12 739 11 817 12 121 11 637 

Transporter Bussar 3 214 3 144 3 473 3 013 2 971 2 314 1 989 1 767 1 458 964 727 829 

Transporter Mopeder och motorcyklar 178 318 409 421 402 351 378 370 380 360 365 382 

Transporter Slitage från däck och bromsar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporter Slitage från vägbanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporter Avdunstning från vägfordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporter Inrikes civil sjöfart (inkl. privata fritidsbåtar) 28 28 30 41 42 42 43 44 44 45 44 44 

Transporter Inrikes flygtrafik 2 871 2 798 2 915 1 658 1 948 2 106 2 253 2 220 2 209 2 335 2 299 2 160 

Transporter Järnväg 31 23 19 18 18 18 16 14 14 13 12 13 

Transporter Militär transport 338 178 1 922 1 637 1 319 1 183 1 051 1 247 1 113 1 107 1 281 1 352 

Arbetsmaskiner alla 14 724 14 480 14 524 15 602 15 878 14 552 14 858 14 156 13 830 13 120 13 420 12 960 

Arbetsmaskiner Industri- och byggsektorns arbetsmaskiner (inkl. 

vägarbeten) 

4 490 5 241 5 647 5 869 5 914 5 695 5 757 5 521 5 362 5 417 5 599 5 741 

Arbetsmaskiner Fiskebåtar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arbetsmaskiner Jordbruk och skogsbruk 6 661 5 970 5 854 6 782 7 079 6 047 6 340 5 976 5 861 5 175 5 289 5 024 

Arbetsmaskiner Kommersiella och offentliga verksamheter 1 515 1 642 1 642 1 846 1 849 1 802 1 777 1 720 1 693 1 636 1 642 1 476 
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Arbetsmaskiner Övrigt (flygplatser, hamnar, m.m.) 1 006 592 295 236 224 208 197 184 179 167 173 171 

Arbetsmaskiner Hushållens arbetsmaskiner 1 010 967 1 011 744 686 670 650 621 597 589 587 417 

Arbetsmaskiner Skotrar och fyrhjulingar 41 68 76 125 127 130 137 134 138 135 131 129 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) alla 1 990 2 086 2 355 2 248 2 132 2 489 2 552 2 489 2 239 2 289 2 276 2 253 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Färg - hushåll 140 139 135 68 58 49 48 51 53 41 41 40 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Färg - verksamheter 468 228 236 121 144 178 152 137 128 144 101 93 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Lösningsmedelsanvändning - hushåll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Lösningsmedelsanvändning - verksamheter 383 324 326 323 371 357 349 366 402 332 300 285 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Smörjmedel 877 1 244 1 310 1 382 1 263 1 582 1 592 1 464 1 266 1 375 1 365 1 368 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Paraffinvax 98 127 295 284 226 207 282 302 214 209 203 201 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Urea för katalysatorer 24 23 53 70 70 117 130 169 176 188 267 267 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Lustgas fran produktanvändning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Användning av fluorerade gaser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) Övrig produktanvändning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jordbruk alla 1 546 1 388 1 013 1 076 1 077 1 236 1 240 1 072 1 082 1 114 1 109 1 118 

Jordbruk Djurs matsmältning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jordbruk Kogödsel (lagring, användning och bete) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jordbruk Svingödsel (lagring, användning och bete) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jordbruk Hästgödsel (lagring, användning och bete) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jordbruk Hönsgödsel (lagring, användning och bete) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jordbruk Fårgödsel m.m. (lagring, användning och bete) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jordbruk Användning av konstgödsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jordbruk Skörderester som gödsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jordbruk Kalkning av åkermark 1 508 1 384 1 010 1 070 1 070 1 232 1 232 1 071 1 071 1 102 1 102 1 102 

Jordbruk Odling av organogena jordar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jordbruk Odling av mineraljordar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jordbruk Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jordbruk Övriga gödselmedel m.m. 38 4 3 6 7 4 8 2 12 12 7 16 

Avfall (inkl. avlopp) alla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Avfall (inkl. avlopp) Avfallsdeponier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avfall (inkl. avlopp) Biologisk behandling av avfall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avfall (inkl. avlopp) Behandling av avloppsvatten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avfall (inkl. avlopp) Förbränning av farligt avfall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avfall (inkl. avlopp) Oavsiktliga bränder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avfall (inkl. avlopp) Övrig avfallshantering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utrikes transporter alla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utrikes transporter Utrikes flyg under 1000 m höjd i svenskt luftrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utrikes transporter Utrikes sjöfart inom Sveriges gränser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Objekt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cementa AB Skövdefabriken 349 392 356 913 336 074 317 760 335 051 342 674 369 441 398 710 428 891 422 925 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Offentlig konsumtion  1,21 1,15 1,24 1,2 1,12 1,09 0,99 1 1 0,98 

Investeringar 2,83 1,75 2,36 2,71 2,27 2,26 2,16 2,47 2,5 2,6 

Hushållens konsumtion av livsmedel 1,61 1,54 1,58 1,6 1,55 1,52 1,43 1,4 1,38 1,41 

Hushållens konsumtion av transporter 2,51 2,41 2,75 2,51 2,26 2,2 2,06 2,03 1,98 1,96 

Hushållens konsumtion av boende 1,27 1,09 1,21 1,27 1,17 1,11 1,01 0,9 0,89 0,9 

Hushållens konsumtion av övrigt 1,29 1,18 1,25 1,24 1,15 1,12 1,06 1,01 0,98 1,01 

Totalt 10,72 9,11 10,39 10,52 9,51 9,3 8,71 8,8 8,73 8,87 
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Kommun Bensin Diesel El Elhybrider Laddhybrider Etanol Gas Övriga Totalt 

Personbilar Skövde          16 844 10 159 149 974 208 1 078 964 1 30 377 

Lätta lastbilar Skövde          205  2 348  42  0  0  11  108  0  2 714 

 
2019 

Region Körsträcka per bil (mil) Körsträcka per person (mil) 

SKÖVDE          1135,7 764,4 
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Skövde kommun  Protokollsutdrag                         17 
(28) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott   
 

 

KSAU § 121/21 
Revidering av energi- och klimatplan till energi- 
och klimatanpassningsplan. 

KS2019.0381 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-23 121/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Energi- och 

klimatplan 2021-2030 Del 1. Strategi. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att att Energi- och 

klimatplan 2021-2030 Del 1. Strategi kompletteras med indikatorer då Energi- 

och klimatplan Del 2. Färdplan och åtgärder är antagen. 

Sammanfattning 

Sedan hösten 2019 har sektor samhällsbyggnad arbetat med en ny energi- och 

klimatplan som ska gälla kommunkoncernen fram till 2030. Planen beskriver 

vilken målbild kommenkoncernen har till 2045 samt vilka delmål som behöver 

nås fram till 2030 för att kommunen ska förverkliga målbilden. Kopplat till 

målen finns även ett antal strategier som beskriver hur kommunen ska jobba för 

att nå delmål och målbilden. 

 

Planens första del, Energi- och klimatplan 2021-2030 Del 1. Strategi, är nu 

reviderad efter att ha varit ute på remiss. 

Bakgrund 

Det pågår en förändring av jordens klimat på grund av omfattande utsläpp av 

växthusgaser. Skövde kommun har till årsskiftet 2020/2021 haft en gällande 

Energi- och klimatplan. För att kommunen fortsatt ska ha en strategi framåt och 

kunna möta är det viktigt att det finns en antagen plan som fortsatt tar höjd i 

frågan och som gör kommunen redo att möta kommande utmaningar. 

Framtagande av plan 

En ny energi- och klimatplan har tagits fram i sin helhet av sektor 

samhällsbyggnad under våren 2020 med hjälp av en bred omvärldsanalys. Sektor 

samhällsbyggnad har fört dialog med andra delar av kommunkoncernen för att få 

in synpunkter på innehållet, dessa är enheter ledningsgrupp sektor 

samhällsbyggnad, ledningsgrupp sektor service, AB Skövdebostäder, Skövde 

Energi AB, finans- och investeringscontroller och upphandlingsenhet. 

 

Från 18 december 2020 till 2 april 2021 har följande remissinstanser getts 

möjlighet att lämna synpunkter. 
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 Politiska partier 

 Nämnder 

 Kommunala sektorer 

 Kommunala bolag 

 Kommunalförbund 

Alla remissvar har gåtts igenom och besvarats. Ett stort antal ändringar har gjort 

för att ytterligare utveckla innehållet i planen. 

 

Nästa del av planen kommer behandla en tydligare färdplan för att nå målbild 

och delmål samt åtgärder med konsekvensanalys. Indikatorerna i del 1 av planen 

kan komma att behöva kompletteras när den delen är färdig och antagen. Detta 

för att det två delarna ska bilda en komplett plan. 

Omvärldsanalys 

Att arbeta fram en energi- och klimatplan har tydliga kopplingar till många mål i 

Agenda 2030, även utifrån den social och ekonomiska dimensionen. Genom att 

ha ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna bidrar det till att nå större 

framgång i Agenda 2030-målen. 

Handlingar 

Handling_Sammanställning remisskommentarer energi- och klimatplan 2021-

2030 v3.pdf                                                                                                                                                    

Handling_Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf                                                                                                                                                    

Handling_Energi- och klimatplan 2021-2030 Del 1. Strategi v2.pdf 

Skickas till 

Sektor samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Omställning av flygplatsområde till etableringsmark för nya 

industrier 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

att upprätta en ny detaljplan för verksamhetsområde för fastigheterna Locketorps-Törsatorp 

1:7 med flera, om ca 244 hektar. Del av området är idag detaljplanerat för flygplats. Det 

innebär att flygverksamheten upphör och kan ersättas av annan verksamhet. 

att godkänna att Skövde Stadshus AB:s majoritetsägda dotterbolag Skövde Airport AB tar 

fram ett avvecklingsunderlag för bolaget och dess verksamhet att därefter behandlas i 

kommunfullmäktige med intention att flygplatsverksamheten inom området avvecklas och 

upphör senast 30 juni 2022. 

 

Bakgrund 

I Vision Skövde 2025 uttrycks att Skövde ska verka för att förstärka rollen som attraktiv cen-

tralort och agera draglok för att skapa en större, gemensam arbetsmarknadsregion. Det kräver 

att kommunen har tillgängliga markområden så att nya och befintliga företag ska kunna 

etableras och växa. Det ställer även krav på att kommunen följer utvecklingen och agerar för 

att möta framtidens arbetsmarknad. I vår region finns en stark koncentration och tradition 

inom tillverkningsindustrin.  

I detta nu pågår en strukturell omställning vilket medför en långsiktig påverkan på det omgi-

vande samhället. Utmaningar som elektrifiering, digitalisering, klimatförändringar osv driver 

och skyndar på omställningen. Skövde har goda förutsättningar att ta vara på de möjligheter 

som omställningen innebär i form av nyindustrialisering. Det finns en unik tillgång i vår och 

omkringliggande regioner till kompetens, utbildning, forskning och innovationsmiljöer. 

Skövdes geografiska läge möjliggör även hållbara transporter och kommunikationer.   

 

Det kan konstateras i den alltmer ökande globala konkurrensen att det även ställs nya krav på 

tillgång till större markområden (>60 hektar) för större företagsetableringar inom bland annat 

fordonsindustrin.  Ska kommunen kunna erbjuda mark till dessa förfrågningar som i detta nu 

är högaktuella i Sverige och Europa så måste förutsättningarna finnas på plats dvs större 

tillgängliga markområden. Dessa etableringar möjliggör i sig och bidrar till nya 
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arbetstillfällen, fortsatt positiv utveckling och tillväxt. Förutsättningar måste även finnas för 

övriga etableringar och för befintliga företag så dessa kan fortsätta växa och utvecklas.  

 

Mot bakgrund av ovan och för att möjliggöra större etableringar föreslås att en ny detaljplan 

upprättas för Locketorps-Törsatorp 1:7 med flera, om cirka 244 hektar. Det innebär att flyg-

verksamheten upphör och att området ställer om till industrimark.  

 

Behov av verksamhetsmark i Sverige 

Hållbarhetsomställningen är global och i den vill Europa vara ledande. Sverige har i sam-

manhanget unika förutsättningar att ha en fortsatt ledande position. Inte minst med tanke på 

Sveriges elproduktionsmix med mycket små utsläpp av koldioxid och med ett stabilt elnät. 

Omställningen pågår för fullt och accelererar i hastighet. Omställningen leder till en föränd-

ring av produktion vilket skapar risker för minskad konkurrenskraft för de platser som inte 

klarar följa med i utvecklingen och skapa förutsättningar för nya industrier. Befintlig pro-

duktion som förlitar sig på icke hållbara energislag kommer att minska till förmån för pro-

duktion av varor med låga utsläpp (produktion och drift). 

 

Den pågående omställningen möjliggör både nya arbetstillfällen samt ger de platser en ökad 

konkurrenskraft som klarar genomföra omställningen att möta nya industriers behov. För de 

platser som inte klarar att möta omställningen riskeras det motsatta, det vill säga färre 

arbetstillfällen och neddragningar de kommande sju till tio åren. 

 

Det råder brist i Sverige på större detaljplanerade markområden för industriverksamhet (>60 

hektar). Markområden som ligger i nära anslutning till elnät, större samhällen och god lo-

gistik för stora varuflöden i både Europa och Sverige. Kommuner och regioner som kan er-

bjuda denna möjlighet får en fördel och ligger därför mycket bra till i konkurrensen om nya 

arbetstillfällen. 

 

Den snabba utvecklingen driver på och ökar kraven på företagen att snabbt utveckla verk-

samheten vilket innebär att det med kort framförhållning finns behov av färdig, detaljplane-

rad mark. Det finns även behov av att tillgänglig mark är lokaliserad nära större samhällen 

och samhällsfunktioner som skola, kollektivtrafik, högskolor etc. Närhet till högskola är en 

central del i att möta omställningen då kompetenskraven ökar som del av den. Krav finns 

också på enkel logistik. 
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Flera av de etableringsprocesser som pågår i Sverige och Europa i nuläget berör mycket stora 

investeringar med krav på stora fastigheter och verksamhet med stort antal anställda. Det här 

är något som är nytt och är en del av hela omställningen.  

 

Verksamhetsmark i Skövde 

I Skövde ser vi att etableringsförfrågningarna numer kommer tätare och under det senaste 

halvåret har flera förfrågningar avsett verksamheter som skulle innebära ett tillskott med flera 

tusen arbetstillfällen. Det har även konstaterats att dessa förfrågningar ställt krav på större 

markområden (>60 hektar). 

 

Skövde och Skaraborg har en unik tillgång till efterfrågad kompetens och ett logistikläge som 

är attraktivt. I Skövde finns i dagsläget inte de markområden som krävs för att kunna tillmö-

tesgå dessa större etableringsförfrågningar.  

 

Generellt önskar större etableringar ligga nära befintlig infrastruktur såsom järnväg och större 

vägnät. Söderut hindrar militärens riksintresse utbyggnad, och västerut är det riksintresse 

natur och Billingens berg. Topografin hindrar planering av större sammanhängande plana 

fastigheter i önskade lägen. För inte fullt så stora verksamhetsbehov pågår planläggning i 

Stallsiken Södra, Risatorp respektive Norra Ryd. Ytterligare behov finns av stora (>60 hektar) 

sammanhängande planområden. 

 

Skövde har en unik tillgång av ett detaljplanerat större markområde (>60 hektar) vid området 

Locketorps-Törsatorp 1:7 med flera fastigheter. Eftersom delar av området redan är detalj-

planerat och tagits i bruk bedöms en planläggning vara mindre komplicerad än på jungfrulig 

mark där jordbruks, natur- och infrastrukturintressen måste hanteras.  På och kring flyg-

platsområdet är det få eller inga omvärldshinder för en smidig planprocess. 

 

Flygplatsområdet Locketorps/Törsatorp 

Flygplatsområdet består av cirka 110 hektar ianspråktagen mark nordost om Skövde 

stad/tätort. Området ligger utmed väg 200. Delar av området är idag verksamhetsområde men 

i huvudsak är det för flygändamål. Då området utgör en betydande areal med i princip 

obetydlig nivåskillnad är markområdet högintressant ur ett etableringsperspektiv. Total 

markareal i området är cirka 244 hektar varav 110 hektar utgör detaljplanerat markområde. 

 

Skövde Airport AB 



95/21 Omställning av flygplatsområde till etableringsmark för nya industrier - KS2021.0263-1 Omställning av flygplatsområde till etableringsmark för nya industrier : Omställning av flygplatsområde till etableringsmark för nya industrier

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-08-18 

Diarienummer: KS2021.0263-1 

Handläggare: Monica Schelander 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Sedan år 1989 har verksamhet bedrivits på flygplatsområdet av bolaget Skövde Airport AB. I 

bolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska bedriva en verksamhet i syfte att främja tillväxt 

och utveckling i Skövde kommun med omnejd. Bolagets ägare utgörs av Skövde Stadshus AB 

som ägs av Skövde kommun. Skövde Stadshus AB äger 100 000 B-aktier och 1 070 A-aktier, 

företag, näringslivsorganisationer och privatpersoner äger 4 100 A-aktier. Skövde kommun 

äger marken och bolaget arrenderar, Locketorps-Törsatorp 1:7. Bolaget hyr av kommunen 

terminalbyggnad, verkstad och själva anläggningen som inkluderar rullbana, taxibanor och 

stationsplatta. På fastigheten 1:7, finns sex tomträtter. På området finns två flygklubbar, 

Skövde motorflygklubb och Skövde flygklubb, (segelflyg), samt en flygserviceverkstad. 

 

Verksamheten utgörs av visst frakt-och affärsflyg, ambulansflyg samt klubbflyg. 

Miljötillståndet medger 34 000 flygrörelser per år och för närvarande utnyttjas cirka 5 000 

rörelser per år. Avtal finns med Fortifikationsverket om Försvarsmaktens nyttjande av 

flygplatsen under 2021, orsaken är att flygplatsen i Karlsborg är stängd. I nuläget finns även 

en intention att Dronamics, som utvecklar förarlösa flygplan för småskalig frakt ska etablera 

sig på Skövde Airport. 

 

Med utgångspunkt i de behov som finns i nuläget när det gäller efterfrågan av stora markom-

råden för industrietablering (>60 hektar) kontra flygverksamhet på det unika område där 

Skövdes Airport AB bedriver verksamhet så bör flygverksamheten ställas mot möjligheten till 

flera tusen nya arbetstillfällen. Ytterligare att beakta i sammanhanget är behovet av rein-

vestering i befintlig landningsbana senast under år 2023 som beräknas uppgå till cirka sju 

miljoner kronor samt reinvesteringar i målningsarbeten på banan, nedtagning av skog,  och 

instrumentlandningsutrustning om totalt cirka sex – sju miljoner kronor under perioden 2021-

2022.  

 

Avveckling av flygplatsbolaget och dess verksamhet 

Flygplatsområdet och kringliggande områden kan användas på ett mer ändamålsenligt sätt, 

genom att möjliggöra nya större etableringar och stärka kommunens tillväxt. För att kunna 

erbjuda marken behöver Skövde Airport AB avvecklas. Styrelsen i Skövde Airport AB får 

därför i uppdrag att ta fram nödvändiga handlingar och vidta övriga åtgärder för att bolagets 

avveckling ska kunna ske så snart möjligt. 

 

Handlingar 

Beslut KS, 2021-09-06, Ärende 145/21, Omställning av flygplatsområde till etableringsmark 

för nya industrier 
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Skickas till 

Sektor samhällsbyggnad 

Sektor medborgare och samhällsutveckling 

Sektor service 

Sektor styrning- & verksamhetsstöd 

Skövde Airport AB 

Skövde Stadshus AB 

 

 

Handläggare 

Monica Schelander 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 130/21 

Omställning av flygplatsområde till 

etableringsmark för nya industrier 

KS2021.0263 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 130/21 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upprätta en ny 
detaljplan för verksamhetsområde för fastigheterna Locketorps-Törsatorp 1:7 
med flera, om ca 244 hektar. Del av området är idag detaljplanerat för flygplats. 
Det innebär att flygverksamheten upphör och kan ersättas av annan verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Skövde 
Stadshus AB:s majoritetsägda dotterbolag Skövde Airport AB tar fram ett 
avvecklingsunderlag för bolaget och dess verksamhet att därefter behandlas i 

kommunfullmäktige med intention att flygplatsverksamheten inom området 
avvecklas och upphör senast 30 juni 2022. 

 

Bakgrund 

I Vision Skövde 2025 uttrycks att Skövde ska verka för att förstärka rollen som 
attraktiv centralort och agera draglok för att skapa en större, gemensam 

arbetsmarknadsregion. Det kräver att kommunen har tillgängliga markområden 
så att nya och befintliga företag ska kunna etableras och växa. Det ställer även 
krav på att kommunen följer utvecklingen och agerar för att möta framtidens 

arbetsmarknad. I vår region finns en stark koncentration och tradition inom 
tillverkningsindustrin.  

 

I detta nu pågår en strukturell omställning vilket medför en långsiktig påverkan 
på det  omgivande samhället. Utmaningar som elektrifiering, digitalisering, 
klimatförändringar osv driver och skyndar på omställningen. Skövde har goda 

förutsättningar att ta vara på de möjligheter som omställningen innebär i form av 
nyindustrialisering. Det finns en unik tillgång i vår och omkringliggande 
regioner till kompetens, utbildning, forskning och innovationsmiljöer. Skövdes 

geografiska läge möjliggör även hållbara transporter och kommunikationer.   

 

Det kan konstateras i den alltmer ökande globala konkurrensen att det även ställs 
nya krav på tillgång till större markområden (>60 hektar) för större 

företagsetableringar inom bland annat fordonsindustrin. Ska kommunen kunna 
erbjuda mark till dessa förfrågningar som i detta nu är högaktuella i Sverige och 

Europa så måste förutsättningarna finnas på plats dvs större tillgängliga 
markområden. Dessa etableringar möjliggör i sig och bidrar till nya 
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arbetstillfällen, fortsatt positiv utveckling och tillväxt. Förutsättningar måste 

även finnas för övriga etableringar och för befintliga företag så dessa kan 
fortsätta växa och utvecklas.  

Mot bakgrund av ovan och för att möjliggöra större etableringar föreslås att en 
ny detaljplan upprättas för Locketorps-Törsatorp 1:7 med flera, om cirka 244 
hektar. Det innebär att flyg-verksamheten upphör och att området ställer om till 

industrimark.  

 

Behov av verksamhetsmark i Sverige 

Hållbarhetsomställningen är global och i den vill Europa vara ledande. Sverige 
har i sam-manhanget unika förutsättningar att ha en fortsatt ledande position. 

Inte minst med tanke på Sveriges elproduktionsmix med mycket små utsläpp av 
koldioxid och med ett stabilt elnät. Omställningen pågår för fullt och accelererar 
i hastighet. Omställningen leder till en föränd-ring av produktion vilket skapar 

risker för minskad konkurrenskraft för de platser som inte klarar följa med i 
utvecklingen och skapa förutsättningar för nya industrier. Befintlig pro-duktion 

som förlitar sig på icke hållbara energislag kommer att minska till förmån för 
pro-duktion av varor med låga utsläpp (produktion och drift). 

 

Den pågående omställningen möjliggör både nya arbetstillfällen samt ger de 
platser en ökad konkurrenskraft som klarar genomföra omställningen att möta 

nya industriers behov. För de platser som inte klarar att möta omställningen 
riskeras det motsatta, det vill säga färre arbetstillfällen och neddragningar de 

kommande sju till tio åren. 

 

Det råder brist i Sverige på större detaljplanerade markområden för 
industriverksamhet (>60 hektar). Markområden som ligger i nära anslutning till 

elnät, större samhällen och god lo-gistik för stora varuflöden i både Europa och 
Sverige. Kommuner och regioner som kan er-bjuda denna möjlighet får en fördel 
och ligger därför mycket bra till i konkurrensen om nya arbetstillfällen. 

 

Den snabba utvecklingen driver på och ökar kraven på företagen att snabbt 
utveckla verk-samheten vilket innebär att det med kort framförhållning finns 
behov av färdig, detaljplane-rad mark. Det finns även behov av att tillgänglig 

mark är lokaliserad nära större samhällen och samhällsfunktioner som skola, 
kollektivtrafik, högskolor etc. Närhet till högskola är en central del i att möta 
omställningen då kompetenskraven ökar som del av den. Krav finns också på 

enkel logistik. 

 

Flera av de etableringsprocesser som pågår i Sverige och Europa i nuläget berör 
mycket stora investeringar med krav på stora fastigheter och verksamhet med 

stort antal anställda. Det här är något som är nytt och är en del av hela 
omställningen.  

 

Verksamhetsmark i Skövde 

I Skövde ser vi att etableringsförfrågningarna numer kommer tätare och under 
det senaste halvåret har flera förfrågningar avsett verksamheter som skulle 
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innebära ett tillskott med flera tusen arbetstillfällen. Det har även konstaterats att 

dessa förfrågningar ställt krav på större markområden (>60 hektar). 

 

Skövde och Skaraborg har en unik tillgång till efterfrågad kompetens och ett 
logistikläge som är attraktivt. I Skövde finns i dagsläget inte de markområden 

som krävs för att kunna tillmötesgå dessa större etableringsförfrågningar.  

 

Generellt önskar större etableringar ligga nära befintlig infrastruktur såsom 
järnväg och större vägnät. Söderut hindrar militärens riksintresse utbyggnad, och 

västerut är det riksintresse natur och Billingens berg. Topografin hindrar 
planering av större sammanhängande plana fastigheter i önskade lägen. För inte 

fullt så stora verksamhetsbehov pågår planläggning i Stallsiken Södra, Risatorp 
respektive Norra Ryd. Ytterligare behov finns av stora (>60 hektar) 
sammanhängande planområden. 

 

Skövde har en unik tillgång av ett detaljplanerat större markområde (>60 hektar) 
vid området Locketorps-Törsatorp 1:7 med flera fastigheter. Eftersom delar av 
området redan är detalj-planerat och tagits i bruk bedöms en planläggning vara 

mindre komplicerad än på jungfrulig mark där jordbruks, natur- och 
infrastrukturintressen måste hanteras. På och kring flygplatsområdet är det få 
eller inga omvärldshinder för en smidig planprocess. 

 

Flygplatsområdet Locketorps/Törsatorp 

Flygplatsområdet består av cirka 110 hektar ianspråktagen mark nordost om 
Skövde stad/tätort. Området ligger utmed väg 200. Delar av området är idag 
verksamhetsområde men i huvudsak är det för flygändamål. Då området utgör en 

betydande areal med i princip obetydlig nivåskillnad är markområdet 
högintressant ur ett etableringsperspektiv. Total markareal i området är cirka 244 

hektar varav 110 hektar utgör detaljplanerat markområde. 

 

Skövde Airport AB 

Sedan år 1989 har verksamhet bedrivits på flygplatsområdet av bolaget Skövde 
Airport AB. I bolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska bedriva en 

verksamhet i syfte att främja tillväxt och utveckling i Skövde kommun med 
omnejd. Bolagets ägare utgörs av Skövde Stadshus AB som ägs av Skövde 
kommun. Skövde Stadshus AB äger 100 000 B-aktier och 1 070 A-aktier, 

företag, näringslivsorganisationer och privatpersoner äger 4 100 A-aktier. 
Skövde kommun äger marken och bolaget arrenderar, Locketorps-Törsatorp 1:7. 

Bolaget hyr av kommunen terminalbyggnad, verkstad och själva anläggningen 
som inkluderar rullbana, taxibanor och stationsplatta. På fastigheten 1:7, finns 
sex tomträtter. På området finns två flygklubbar, Skövde motorflygklubb och 

Skövde flygklubb, (segelflyg), samt en flygserviceverkstad. 

 

Verksamheten utgörs av visst frakt-och affärsflyg, ambulansflyg samt klubbflyg. 
Miljötillståndet medger 34 000 flygrörelser per år och för närvarande utnyttjas 

cirka 5 000 rörelser per år. Avtal finns med Fortifikationsverket om 
Försvarsmaktens nyttjande av flygplatsen under 2021, orsaken är att flygplatsen i 

Karlsborg är stängd. I nuläget finns även en intention att Dronamics, som 
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utvecklar förarlösa flygplan för småskalig frakt ska etablera sig på Skövde 

Airport. 

 

Med utgångspunkt i de behov som finns i nuläget när det gäller efterfrågan av 
stora markområden för industrietablering (>60 hektar) kontra flygverksamhet på 

det unika område där Skövdes Airport AB bedriver verksamhet så bör 
flygverksamheten ställas mot möjligheten till flera tusen nya arbetstillfällen. 

Ytterligare att beakta i sammanhanget är behovet av reinvestering i befintlig 
landningsbana senast under år 2023 som beräknas uppgå till cirka sju miljoner 
kronor samt reinvesteringar i målningsarbeten på banan, nedtagning av skog,  

och instrumentlandningsutrustning om totalt cirka sex – sju miljoner kronor 
under perioden 2021-2022.  

 

Avveckling av flygplatsbolaget och dess verksamhet 

Flygplatsområdet och kringliggande områden kan användas på ett mer 
ändamålsenligt sätt, genom att möjliggöra nya större etableringar och stärka 
kommunens tillväxt. För att kunna erbjuda marken behöver Skövde Airport AB 

avvecklas. Styrelsen i Skövde Airport AB får därför i uppdrag att ta fram 
nödvändiga handlingar och vidta övriga åtgärder för att bolagets avveckling ska 
kunna ske så snart möjligt. 

 

Handlingar 

         

Skickas till 

Sektor samhällsbyggnad 

Sektor medborgare och samhällsutveckling 

Sektor service 

Sektor styrning och verksamhetsstöd 

Skövde Airport AB 

Skövde Stadshus AB 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-07-09 

Diarienummer: KS2021.0247-6 

Handläggare: Lisa Ivarsson 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut om Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet 

Östra Skaraborg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen 2019 

för Samordningsförbundet Östra Skaraborg samt ge styrelsen och ledamöterna ansvarsfrihet 

för 2019. 

 

I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap 48 § kommunallagen har rätt att delta i 

beslut om ansvarsfrihet. 

Bakgrund 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg har lämnat in årsredovisningen för 2019. Revisorerna 

har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och ledamöterna för verksamhetsåret 2019. 

 

I samband med sammanslagningen av kommunalförbunden har det upptäckts att 

kommunfullmäktige i Skövde inte har beslutat om att godkänna årsredovisningen 2019 för 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg samt att ge styrelsen och ledamöterna ansvarsfrihet.  

Handlingar 

Försättsblad.pdf                                                                                                                                                    

Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet östra Skaraborg                                                                                                                                                    

Revisionsberättelse Sof Östra Skaraborg 2019.pdf                                                                                                                                                    

Revisionsrapport 2019 SAMF Ö Skaraborg Slutlig.pdf                                                                                                                                                    

Beslut KS, 2021-09-06, Ärende 141/21,, Beslut om Årsredovisning 2019 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

 

Skickas till 

Ekonomichefen 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

 

Handläggare 

Lisa Ivarsson 
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Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 
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Skov de.se 

 

Kommunstyrelsen 
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dovisning och intern 
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Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

Mars 2020 

Lars Dahlin 
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 Uppdraget 
På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet Östra Skaraborg, har PwC granskat förbundets 
verksamhet för 2019. Granskningen har genomförts enligt god revisionssed i kommunal verksam-
het. 

Granskningen har utgått ifrån kommunallagens bestämmelser i 12 kap 1§. Detta innebär bland 
annat en prövning om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
Årsredovisningen har granskats utifrån Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

Vi har tagit del av väsentliga dokument som exempelvis verksamhetsplan, årsredovisning, räken-
skapsmaterial, delårsrapport, styrelseprotokoll mm. Vi har intervjuat förbundschefen. 

Denna rapport sammanfattar vår granskning av samordningsförbundets ekonomi och verksamhet 
för år 2019, och har sakgranskats av förbundschef 

 Redovisning och revision 
Enligt gällande lagstiftning skall Samordningsförbundet i sin redovisning i tillämpliga delar följa 
Lagen om kommunal redovisning och bokföring (LKBR) och Kommunallagen (KL).  Av lagstiftning-
en framgår att det i budgeten skall finnas mål för god ekonomisk hushållning, både verksamhets-
mässiga och finansiella. 

Revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som 
görs är tillräcklig. 

Styrelsens uppgift är att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 
på ett tillfredsställande sätt. 
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 Mål för god ekonomisk hus-
hållning 

I Samordningsförbundets verksamhets- och budgetplan för 2019 anges övergripande mål, verk-
samhetsmål, individuella mål samt finansiellt mål. 

Revisorerna skall bedöma om resultatet är förenligt med de mål som beslutats i verksamhets- och 
budgetplan. 

I årsredovisningen för 2019 redovisas utfall av övergripande mål, verksamhetsmål, individuella mål 
och finansiella mål. 

Redovisning och bedömning av förbundets finansiella mål återfinns i årsredovisningen. Förbundets 
mål är att verksamheten ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte ska upp-
stå och förbundet ska sträva efter en balanserad budget. Förbundet hade för 2019 ett utfall för året 
på ett planerat underskott på - 100 tkr vilket gör att vi bedömer att det finansiella målet uppnås. 

I årsredovisningen för 2019 redovisas utfall av respektive projekts mål. För att göra koppling mel-
lan övergripande mål och projekt mål tydligare skulle en sammanställd bedömning av måluppfyl-
lelse utveckla redovisningen ytterligare. 

 Granskning av årsredovis-
ning 

4.1. Resultaträkning 

Årets resultat uppgår enligt förbundets resultaträkning till ett underskott på - 100 tkr. Resultaträk-
ningen är i huvudsak upprättad enligt LKBR:s femte kapitel och redovisar enligt förbundet samtliga 
intäkter och kostnader för året. Förbundet hade i budget för 2019 budgeterat med ett underskott på 
828 tkr, detta utifrån att inte riskera att hamna över de statliga rekommendationerna på storlek av 
eget kapital som i sin tur kan ge minskat stöd nästkommande år. Utfallet blev ett underskott på - 
100 tkr.  

4.2. Balansräkning 

Balansräkningen är i huvudsak upprättad enligt LKBR:s sjätte kapitel och redovisar enligt förbundet 
deras finansiella ställning per balansdagen. Fordringarna har minskat jämfört med föregående år 
även de likvida medlen och de korta skulderna har minskat.  

Det egna kapitalet uppgår till 1.883 tkr på balansdagen. Soliditeten, som anger hur stor del av för-
bundets tillgångar som finansierats med eget kapital, har ökat och uppgår per balansdagen till 35,5 
% (28 %).  Det egna kapitalets motsvarar 21 % (21,5 %) av erhållna medlemsbidrag för 2019 vilket 
överstiger Nationella rådets rekommendationer. 
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 Intern kontroll  
5.1. Delegationsordning och attestreglemente 

Förbundets internkontrollplan för 2018 innehåller flera processer som kopplats till rutiner och även 
tidsplan för avstämning. Riskbedömningen av respektive process är även beaktat och ansvar för 
processerna framgår av internkontrollplanen. Attestordning framgår av internkontrollplanen. 

I planen framgår även förbundets delegationsförteckning och viktiga policys.  

Vi har som del i granskningen av förbundets förvaltning granskat ett antal stickprov avseende at-
test och vi gör bedömningen att hanteringen i allt väsentligt följer upprättat reglemente. Vår be-
dömning är att upprättad internkontrollplan och attestförteckning i huvudsak är i enlighet med god 
internkontroll.  

5.2. Internkontrollplan 

Förbundet har under 2019 fattat beslut om intern kontrollplan för förbundets verksamhet. Det finns i 
dagsläget ett antal identifierade riskområden där risknivå och åtgärder anges. 

 Verksamheten 
Samordningsförbundets styrelse beslutar om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
samt stödjer samverkan mellan samverkansparterna. En verksamhetsplan för 2019 har fastställts 
av styrelsen. Av verksamhetsplanen framgår bl. a. övergripande mål, verksamhetsmål, individuella 
samt finansiellt mål. 

De tre Samordningsförbunden i Skaraborg (Östra, Norra och Västra) genomförde under 2017 en 
utredning angående för- och nackdelar med en sammanslagning av de tre Samordningsförbunden 
i Skaraborg. Efter en ägardialog konstaterades då att en sammanslagning av förbunden ej var 
aktuell. Under 2019 har frågan om samgående åter lyfts och en styrgrupp bestående av de tre 
förbundens presidier har arbetat med frågan under andra halvåret 2019. Till sitt stöd anlitades en 
extern konsult som har haft till uppgift att komplettera tidigare utredning och åter kommunicera 
frågan med de 14 kommunerna. Styrgruppens förslag är att nytt förbund där alla 14 kommunerna 
skall ingå skall träda i kraft 2021-01-01. Vid 2019 års utgång pågår fortfarande dialoger inom för-
bundets medlemmar om vilken viljeinriktning styrelsen skall förorda. 

Under 2019 har förbundet drivit 13 projekt/verksamheter och nya projekt för året är Rätt hjälp, Fal-
köping, SAR, Hjo kommun och Vägen framåt, Skövde kommun.  
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 Vår bedömning  
Årsredovisningen innehåller en redovisning av verksamhetens utfall i förhållande till fastställda mål.   

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt, redogör för utfallet av verksamhet, finansiering 
och ekonomisk ställning. I övrigt bedöms rapporten uppfylla kraven på rättvisande räkenskaper och 
vara upprättad enligt god redovisningssed. 

Den interna kontrollen bedömer vi varit i allt väsentligt tillräcklig. 

Styrelsens uppföljning av ekonomi och verksamhetsmässigt resultat bedömer vi vara tillräcklig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-03-19 
 
 
 
 
 

Lars Dahlin 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Samordningsförbundet Östra Skaraborgs revisorer enligt de villkor och under 
de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot 
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Skövde kommun  Protokollsutdrag                         4 
(10) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott   
 

 

KSAU § 128/21 

Beslut om Årsredovisning 2019 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

KS2021.0247 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 128/21 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
årsredovisningen 2019 för Samordningsförbundet Östra Skaraborg samt ge 
styrelsen och ledamöterna ansvarsfrihet för 2019. 

 

I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap 48 § kommunallagen har 

rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet. 

Bakgrund 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg har lämnat in årsredovisningen för 2019. 
Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och ledamöterna för 

verksamhetsåret 2019. 

 

I samband med sammanslagningen av kommunalförbunden har det upptäckts att 
kommunfullmäktige i Skövde inte har beslutat om att godkänna årsredovisningen 

2019 för Samordningsförbundet Östra Skaraborg samt att ge styrelsen och 
ledamöterna ansvarsfrihet.  

Handlingar 

Försättsblad.pdf                                                                                                                                                    
Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet östra Skaraborg                                                                                                                                                    

Revisionsberättelse Sof Östra Skaraborg 2019.pdf                                                                                                                                                    
Revisionsrapport 2019 SAMF Ö Skaraborg Slutlig.pdf 

Skickas till 

Ekonomichefen 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-09-09 

Diarienummer: KS2021.0035-9 

Handläggare: Agneta Tilly 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Kommunfullmäktige 

Rapport om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal 2 

år 2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Gynnande beslut som enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och enligt LSS som inte 

verkställts inom tre månader från dagen för beslut ska rapporteras till IVO, kommunrevisorer 

och kommunfullmäktige enligt 16 kap 6 § F-h (SoL). Rapporteringen gäller även beslut som 

inte verkställts på nytt efter att verkställigheten avbrutits. 

 

SSO, Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap § 

6 F-h:2 

SVO, Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade § 28 F-g:76 

Handlingar 

Statistikrapport 2021 kvartal 2 sektor socialtjänst                                                                                                                                                    

Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden sammanträde den 2021-08-26 - 

Rapportering enligt Soci...                                                                                                                                                    

Rapport till kommunfullmäktige_IVO kvartal 2, 2021                                                                                                                                                    

Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden sammanträde den 2021-08-26 - 

Rapportering enligt lag ...                                                                                                                                                    

Rapport till kommunfullmäktige_IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 2, 2021                                                                                                                                                    

Bilaga till rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § 

f-g ... 

 

Skickas till 

Socialnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

 



97/21 Rapport om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal 2 år 2021 - KS2021.0035-9 Rapport om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal 2 år 2021 : Rapport om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal 2 år 2021

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-09-09 

Diarienummer: KS2021.0035-9 

Handläggare: Agneta Tilly 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Handläggare 

Agneta Tilly 

Kommunstyrelsen 
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(22) 
Vård- och omsorgsnämnden   
 

 

VON § 46/21 

Rapportering enligt lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2, 2021 

VON2021.0012 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26 46/21 

 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner framtagen rapport. 

 

Bakgrund 

Sektor vård och omsorg skickar kvartalsvis rapporter över de gynnande 
biståndsbeslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för 
beslutet, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten gäller även 

beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits. 

 
Aktuell statistik 

För Q2 202 har individrapporter meddelats IVO på beslut enligt LSS som ej 
verkställts inom tre månader för beslutet med följande fördelning enligt 
nedanstående tabell. 

 

Insatstyp Antal icke verkställda 

beslut 

Antal avbrutna 

verkställigheter 

Kontaktperson 22 19 

Korttidsvistelse 1  

Bostad med särskild service, 

vuxna 

3  

Bostad med särskild service, 

barn och unga 

1  

Personlig assistans   

Daglig verksamhet 2 19 
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Vård- och omsorgsnämnden   
 

 

Tabellen nedan visar antalet inlämnade individrapporter och IVO:s beslut 

från det lagen trädde i kraft 2008. 

 

  Inlämnade IVO ansökt om Förvaltningsrättens 

  individrapporter särskild avgift dom 

2010 5 

  2011  43 

  2012  72 

  2013  46 

  2014  29 

  2015  47 

  2016  65 

  2017  102   

2018 129   

2019 147   

2020 415   

2021 kv. 1 79   

2021 kv 2 67   

summa 1246     

 

Handlingar 

Bilaga till rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslutenligt 9 § LSS, kvartal 2, 2021. Bakgrund 
till ej verkställda beslut.                                                                                                                                                    
Rapport till kommunfullmäktige/IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 2, 

2021 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Processledare LSS, utvecklingsenheten SVO 
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Skövde kommun 
   

Besöksadress 
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 
Skövde kommun, 541 83 Skövde 

Kontaktcenter 
Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 
skovde.se 

                                                
      
  

 

               

BESLUT/SKRIVELSE/FÖRELÄGGANDE/MEDDELANDE 
Datum: 2021-07-13  
Diarienummer: VON2021.0012-9 
Handläggare: Therese Södervall 
 

 

    

 

   

 

   

   

Rapport till kommunfullmäktige/IVO av ej verkställda 

beslut LSS kvartal 2, 2021. 

 

Rapportering av gynnande biståndsbeslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader 

från dagen för beslutet. Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det 

att verkställigheten avbrutits (statistikrapport till kommunfullmäktige). 

 

Period: 2021-04-01—2021-06-31 

 

Gynnande beslut som ej 

verkställts inom tre månader 

enligt LSS 

  

Typ av beslut Antal Antal dagar från beslut 

Kontaktperson 41 1733, 1641, 1610, 1610, 1559, 1533, 1514, 1430, 1398, 

1186, 911, 911, 911, 881, 880, 880, 880, 862, 856, 824, 

818, 791, 768, 763, 701, 688, 688, 688, 668, 664, 643, 

643, 631, 625, 577, 505, 486, 486, 453, 364, 333 

Korttidsvistelse 1 358 

Bostad med särskild service, 

vuxna 

3 1006, 441, 92 

Bostad med särskild service, 

barn och unga 

1 198 

Personlig assistans   

Daglig verksamhet 21 474, 474, 474, 474, 474, 474, 474, 455, 317, 310, 310, 

310, 310, 310, 310, 288, 287, 215, 176, 139, 102 

Kvinnor 28  

Män 39  
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Skövde kommun 

   

Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 

Skövde kommun, 541 83 Skövde 

Kontaktcenter 

Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 

skovde.se 

                                                

      

  

 

               

BILAGA 
Datum: 2021-07-13  

Diarienummer: VON2021.0012-8 

Handläggare: Therese Södervall 

 

 

    

 

   

 

   

   

Bilaga till rapportering enligt lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda 

beslutenligt 9 § LSS, kvartal 2, 2021. Bakgrund till ej 

verkställda beslut. 
 

Bostad med särskild service för vuxna 

Tre individer har väntat 1006, 441 och 92 dagar på bostad med särskild service. 

Samtliga är män. 

 

 1006 dagar-  Individen har erbjudits sammanlagt tre lägenheter, den 

senaste i februari 2021. Individen och företrädare har varit och tittat på 

lägenheterna, men valt att tacka nej. LSS-handläggare har, under mars 

månad, varit i kontakt med företrädare för uppföljning av beslut. Det 

framkommer då att behovet kvarstår men att individen behöver 

introduceras i processen att flytta till eget boende över längre tid. 

Individen kommer att erbjudas en lägenhet på nytt när lämplig lägenhet 

finns tillgänglig. 

 

 441 dagar – Individen erbjöds en lägenhet i januari 2021, men tackade 

nej. Individen var, vid tillfället, inte redo att flytta till egen lägenhet till 

följd av förändringar i familjens tillvaro. Individen kommer att få ett nytt 

när lämplig lägenhet finns tillgänglig. 

 

 92 dagar – Individen har erbjudits en lägenhet i mitten av april och 

visning av lägenheten planerades under maj. Visningen av lägenheten har 

dock fått skjutas fram ett flertal gånger, lägenheten var i behov av 

renovering och de åtgärder som behövde göras har tagit längre tid än vad 
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Skövde kommun Besöksadress Postadress Kontaktcenter Webbplats 

Sektor    Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Skövde kommun, 541 83 Skövde Telefon: 0500-49 80 00 skovde.se 

BILAGA 

Datum: 2021-09-07 Diarienummer: VON2021.0012-8    Handläggare: Therese 

Södervall 

 

som inledningsvis kommunicerats. Aktuellt är dock att lägenheten är 

färdigrenoverad och visning av lägenheten planeras nu under juli, 

individen ska därefter lämna besked om hen tackar ja eller nej till 

placeringen. 

 

Bostad med särskild service för barn och unga 

En individ har väntat 198 dagar på bostad med särskild service för barn och unga. 

Kommunen har ingen verksamhet för denna insats. Efter möte med företrädare 

var överenskommelsen att undersöka möjliga externa placeringar. Vi har gått ut 

med en annons om placering, men inte fått in några anbud. Kontakt har därefter 

tagits med några av de verksamheter som skulle kunna vara aktuella för 

uppdraget. Men dessa verksamheter bedömer sig inte kunna möta individens 

behov. Mot bakgrund av individens sammantagna behovsbild och avsaknaden av 

aktörer som, inom ramen för de kriterier vi satt upp, kan åta sig uppdraget är 

bedömningen att det inte finns förutsättningar att verkställa insatsen. 

 

Kontaktperson 

41 individer har väntat 1733, 1641, 1610, 1610, 1559, 1533, 1514, 1430, 1398, 

1186, 911, 911, 911, 881, 880, 880, 880, 862, 856, 824, 818, 791, 768, 763, 701, 688, 

688, 688, 668, 664, 643, 643, 631, 625, 577, 505, 486, 486, 453, 364 och 333 dagar 

på kontaktperson. Av dessa är 23 män och 18 kvinnor. 

 

Insatsen kontaktperson enligt LSS är en insats som är svår att verkställa inom 

Skövde kommun liksom resten av landet. Det råder en brist på personer som vill 

vara kontaktperson. Det inkommer inte tillräckligt med intresseanmälningar till 

uppdraget och en del nya kontaktpersoner avslutar sina uppdrag efter en kortare 

period. Dock har antalet intresseanmälningar ökat. Det har också tidigare 

genomförts riktade försök från Skövde kommuns sida att hantera bristen på 

kontaktpersoner genom olika kampanjer och riktade ansökningar. 

 

Korttidsvistelse  

En individ har väntat 358 dagar på korttidsvistelse. Individen har varit 

svårmotiverad till att starta insatsen, men vårdnadshavare vill att 

verkställigheten ska vara kvar. 

 

Daglig verksamhet 

Fyra Individer har beslut om daglig verksamhet som ej verkställts. Dessa 

individer har väntat 474 och 317 dagar. 

 

 474 dagar – Individen har tackat nej till erbjuden placering, önskar 

avvakta med sysselsättning. Kontakt med LSS-handläggare kommer att 

initieras. 
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Skövde kommun Besöksadress Postadress Kontaktcenter Webbplats 

Sektor    Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Skövde kommun, 541 83 Skövde Telefon: 0500-49 80 00 skovde.se 

BILAGA 
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Södervall 

 

 317 dagar – Individen studerar på LärVux, heltid. Enhetschef har 

regelbunden kontakt, möte planeras i juli för planering av hösten. 

 

21 individer har avbrutna verkställigheter. De har väntat 474, 474, 474, 474, 474, 

474, 455, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 288, 287, 215, 176, 139 och 102 dagar på att 

få insatsen verkställd på nytt. Den 13 mars, 2020, stängdes verksamheten utifrån 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslut i sektorns ledningsgrupp 

för att förhindra spridning av Covid-19. Verksamheten öppnade igen 13 

september. Merparten av de individer med avbrott i sin verkställighet till följd av 

stängningen har nu återigen insatsen verkställd, med undantag från de som 

rapporteras nedan som har avbrott i verkställighet till följd av Covid-19. 

 

 474 dagar – Individen är tjänsteleding för studier. Har ingen önskan om 

att återgå i sysselsättning. Arbetscoach har fortlöpande kontakt med 

individen för att motivera till besök i olika verksamheter. 

 

 474 dagar – Avbrott i verkställighet till följd av Covid-19. Enhetschef har 

ett planerat möte med individen gällande en ny verksamhet som startar 

till hösten. 

 

 474 dagar – Individen är sjukskriven, individen har inget önskemål om 

sysselsättning. 

 
 474 dagar – Individen är sjukskriven. Stödassistent håller regelbunden 

kontakt. 

 

 474 dagar – Individen har fått erbjudande om arbetsplats och även testat 

arbetsplatser, men tackar nej till de platser som erbjudits. Kontakt med 

LSS-handläggare planeras för uppföljning. 

 

 474 dagar – Avbrott i verkställighet till följd av Covid-19. Individen har 

ingen önskan om att återuppta sysselsättning för tillfället. Stödassistent 

har haft kontakt med individen, som inte önskar bli kontaktad på nytt 

förrän tidigast till hösten. 

 
 455 dagar – Arbetsplatsen har varit stängd p.g.a. Covid-19. Individen kan 

inte återgå till tidigare arbetsplats. Studiebesök har gjorts på ny 

arbetsplats och individen planeras påbörja sysselsättning 17 augusti. 

 

 310 dagar – 6 individer i samma verksamhet har avbrott i 

verkställigheten p.g.a. Covid-19. Verksamheten har gjort anpassningar för 

att minska risken för smitta bland annat genom att minska 

gruppstorleken, men individerna har valt att stanna hemma till följd av 

oro för smitta. Samtliga individer har erbjudits att återgå till 
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Skövde kommun Besöksadress Postadress Kontaktcenter Webbplats 

Sektor    Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Skövde kommun, 541 83 Skövde Telefon: 0500-49 80 00 skovde.se 

BILAGA 

Datum: 2021-09-07 Diarienummer: VON2021.0012-8    Handläggare: Therese 

Södervall 

 

verksamheten via digitala aktiviteter under april månad. Vissa av dem 

har delvis återgått i verksamheten medan andra har fortsatt avbrott. 

 

 288 dagar – Individen har inte velat komma till arbetsplatsen, är ej 

motiverad till insatsen. Vill bli kontaktad av verksamheten tidigast efter 

sommaren. 

 

 287 dagar – Individen är sjukskriven. Arbetscoach kontaktar individen 

varannan månad. 

 
 215 dagar – Avbrott i verkställighet p.g.a. sjukdom. Stödassistenter har 

regelbunden kontakt med individen. 

 
 175 dagar – Arbetsplatsen kan inte ta emot individen p.g.a. Covid-19. 

Individen har erbjudits tillfällig sysselsättning med tackat nej. 

Arbetscoach har regelbunden kontakt med individen, under sommaren 

ska arbetscoach ha ett möte med individen för ny planering. 

 
 139 dagar – Individen planerades för sysselsättning men dök inte upp. 

Individen har meddelat att hen önskar avvakta med daglig verksamhet. 

 
 102 dagar – Individen meddelar att hen önskar ta en paus från daglig 

verksamhet, individen har hänvisats till kontakt med LSS-handläggare. 
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VON § 45/21 

Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h 

§ av ej verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL, 
kvartal 2, 2021 

VON2021.0011 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26 45/21 

 

 

Beslut 

Vård-och omsorgsnämnden godkänner framtagen rapport. 

 

Bakgrund 

Sektor vård och omsorg skickar kvartalsvis rapporter över de gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och enligt LSS som ej 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO). Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter 
det att verkställigheten avbrutits. 

Aktuell statistik 

För kvartal 2 2021 skickades 12 individrapporter till IVO gällande beslut enligt 
Sol som ej verkställts inom tre månader. Av de 12 besluten gällde samtliga 
beslut särskilt boende. Under perioden har inget av besluten verkställts eller 

avslutats av annan orsak. 

 

För kvartal 2 2021 skickades 1 individrapport till IVO gällande avbrott i 
verkställighet och där biståndet enligt Sol inte åter verkställts inom 3 månader. 

Det beslutet var gällande dagverksamhet. 

 

Orsaker till att beslut ej verkställts enligt Sol. 

 

Särskilt boende för äldre 

*En person har väntat 580 dagar på att få erbjudande om äldreboende. Personen 
har starka önskemål om äldreboende Billingsdal i Timmersdala på grund av att 

personen bor i närområdet. Har erbjudits äldreboende Billingsdal flera gånger 
men avböjt detta eftersom vederbörande flyttat in i trygghetsbostad och upplever 
att det fungerar bra. 

 

*En person har väntat 474 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål 
om central placering. Har erbjudits äldreboende flera gånger men avböjt med 
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motivering att det går bra i ordinärt boende. Vederbörande känner också oro 

inför pandemin med Covid-19. Har under väntetiden insatser i ordinärt boende 
från hemtjänst. Vill fortfarande inte flytta. 

 

*En person har väntat 453 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål 
om enbart Norrmalms äldreboende. Personen har avböjt flera erbjudanden med 
hänvisning till oro för Covid-19, betänkligheter gällande besöksrestriktioner 

samt att det ej varit efterfrågat äldreboende. Vill avvakta flytt så länge det går 
och har fortfarande inte omvärderat det ställningstagandet. 

 

*En person har väntat 377 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål 

om placering centralt. Har fått flera erbjudande om äldreboende centralt som 
avböjts då vederbörande inte känner sig redo att flytta samt att det finns en oro 
runt Covid-19. Nu när pandemin mattats av lite finns det fortfarande ingen vilja 

att flytta till särskilt boende.  

 

*En person har väntat 253 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål 
om central placering. Har fått flera erbjudanden om äldreboende men avböjt 

dessa då vederbörande vill bo kvar i ordinärt boende så länge det går samt känner 
en osäkerhet runt pandemin. Har under väntetiden insatser av hemtjänst i 
ordinärt boende. Vill fortfarande inte flytta till särskilt boende. 

 

*En person har väntat 253 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål 
om central placering. Har fått flera erbjudanden om äldreboende men avböjt 
dessa då vederbörande vill bo kvar i ordinärt boende så länge det går samt känner 

en mycket stor oro för Covid-19. Har under väntetiden insatser av hemtjänst i 
ordinärt boende samt får mycket stöttning av anhöriga. Vill fortsatt avvakta 

erbjudande om särskilt boende.  

 

*En person har väntat 169 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål 
om finskspråkig inriktning. Har fått flera erbjudanden om äldreboende med 

finskspråkig inriktning men avböjt dessa då vederbörande vill bo kvar i ordinärt 
boende så länge det går. Har under väntetiden insatser av hemtjänst i ordinärt 
boende men vill fortsatt avvakta erbjudande om särskilt boende.  

 

*En person har väntat 128 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål 
om Ekedals äldreboende. Har fått flera erbjudanden om äldreboende, däribland 
Ekedals äldreboende, men avböjt dessa då vederbörande inte upplevt sig redo för 

att flytta. Har under väntetiden insatser av hemtjänst i ordinärt boende.  

 

*En person har väntat 98 dagar på erbjudande om äldreboende med mycket 
starkt önskemål om Ekedals äldreboende. Har fått erbjudande om äldreboende 

men avböjt detta då det inte var deras förstahandsalternativ. Har under väntetiden 
insatser av hemtjänst i ordinärt boende.  

 

*En person har väntat 97 dagar på erbjudande om äldreboende med starkt 
önskemål om Norrmalms äldreboende. Har fått erbjudande om Norrmalms 
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äldreboende och Ekedals äldreboende men avböjt detta med motiveringen att 

vederbörande inte är redo att flytta ännu. Vill stå kvar i kön.  

 

*En person har väntat 91 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål 
om central placering. Har fått flera erbjudanden om äldreboende men avböjt 

detta med motiveringen att vederbörande inte är redo att flytta ännu. Vill stå kvar 
i kön.  

 

*En person har väntat 91 dagar på erbjudande om äldreboende med önskemål 
om central placering. Har fått flera erbjudanden om äldreboende men avböjt 
detta med motiveringen att vederbörande inte är redo att flytta ännu. Vill stå kvar 

i kön. 

 

Orsaker till avbrott i verkställighet och där biståndet enligt Sol inte åter 
verkställts inom 3 månader 

 

Dagverksamhet  

Det finns 1 verkställighet avseende dagverksamhet där vi valt att avbryta 
verkställigheten och där biståndet enligt Sol inte åter verkställts inom 3 månader. 
Åtgärden vidtogs därför att Kommunledningen 2020-03-13 fattade beslut om att 

stänga verksamheten för dagverksamhet med anledning av pandemin Covid-19. 
Den sociala dagverksamheten öppnade åter med start i början av september 

2020, därför har flera individer nu återgått fullt ut till sin beviljade vistelse på 
dagverksamheten.  

 

Omvårdnadspersonalen tog initialt vid nedstängningen av verksamheten kontakt 
med samtliga personer som vid den tidpunkten hade verkställda beslut om 

dagverksamhet. I samtalen delgavs information om stängning av verksamheten 
med omedelbar verkan, kontaktuppgifter gavs till biståndsenheten och 

enhetschef dagverksamhet för eventuella frågor.  

 

Efter att verksamheten stängts har biståndsbedömare haft kontakt med de 
enskilda personerna och deras familjer. Vid behov har personerna erbjudits 

korttid för att tillgodose deras behov och avlasta deras familjer.   

 

Omvårdnadspersonalen har haft regelbunden telefonkontakt med personerna och 
deras familjer för att följa upp situationen i hemmet. Från vecka 21 har 
omvårdnadspersonalen erbjudit hembesök till personerna och på det sättet 

erbjudit stöd. Omvårdnadspersonal har vid hembesöken bland annat gått 
promenader med de enskilde vilket varit mycket uppskattat och efterfrågat. I de 

fall omvårdnadspersonalen upplevt situationen i hemmet som ansträngd har de 
uppmärksammat personerna om möjligheten till ytterligare stöttning samt varit 
behjälpliga att förmedla detta behov till ansvarig biståndsbedömare. Flera av 

dessa personer har i ett senare skede bedömts vara i behov av korttid och har 
därefter i perioder befunnit sig på korttiden. Flera personer har också erbjudits 

och därefter flyttat in på äldreboende. 
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Tabellen visar antalet inlämnade individrapporter från det 
att lagen trädde ikraft. 
 

 

  Inl ämnade SO S ansökt om Länsrättens/Förvaltningsrättens  

  individrapporter särskild avgift dom 

2006 kv.3-4 44 8 112 000 kr 

2007 82 1 10 550 kr 

2008 92     

2009 25 

  2010 72 

  2011 126 

  2012  109 

  2013  57 

  2014  15 

  2015  21 

  2016 33 

  2017  22   

2018  18   

2019  37   

2020 252   

2021 kv 1. 11   

2021 kv 2. 13   

summa 1018 9 122 550 kr 

 

 

Handlingar 

Rapport till kommunfullmäktige/IVO kvartal 2, 2021 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Planeringsledare SoL 
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Sektorvård och omsorg 2021-07-08
Niklas Börjesson
planeringsledare

1

Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f – h ,
2021 kvartal 2.

Rapportering av gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen som ej verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på
nytt efter det att verkställigheten avbrutits. (Statistikrapport till kommunfullmäktige).

Period: 2021-04-01—2021-06-30.

Antal
Gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader enligt Sol. 12
Typ av beslut: Antal dagar från beslut:
Särskilt boende 12* 580, 474, 453, 377, 253,

253, 169, 128, 98, 97, 91,
91

Kvinnor 8
Män 4

*Av dessa beslut har 0beslut verkställts eller avslutats under perioden.

Antal
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Sektorvård och omsorg 2021-07-08
Niklas Börjesson
planeringsledare

2

Avbrott i verkställighet och där
biståndet enligt Sol inte åter
verkställts inom 3 månader.

1

Typ av beslut: Antal dagar från avbrott i
verkställighet:

Dagverksamhet 1* 474
Kvinnor
Män 1
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum: 2021-06-08 

Diarienummer: KS2021.0005-12 

Handläggare: Agneta Tilly 

 

 

Skövde kommun Besöksadress 

Stadshuset, Fredsgatan 4, Sköv de 

Postadress 

Sköv de kommun, 54183 Sköv de 

Kontaktcenter 

Telef on: 0500-49 80 00 

Webbplats 

Skov de.se 

 

Kommunfullmäktige 

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 27 september 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda. 

 

Bakgrund 

Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls till kommunfullmäktige. 

Handlingar 

Beslut KS, 2021-09-06, Ärende 123/21, Svar på Medborgarförslag om att få en säker och 

körbar väg 2742 även för busstrafik                                                                                                                                                    

Beslut KS, 2021-09-06, Ärende 124/21, Svar på Medborgarförslag om att anlägga en 

vedeldad bastu vid Simsjön                                                                                                                                                    

Beslut KS, 2021-09-06, Ärende 125/21, Svar på Medborgarförslag om att etablera Skövdes 

stadskärna som en återbrukszon 

 

Skickas till 

 

 

Handläggare 

Agneta Tilly 

Kommunstyrelsen 
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99/21 Valärenden -   :

Denna behandling '99/21 Valärenden' har inget tjänsteutlåtande.
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