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Nr 

 

Ärende 

 

DNR 

 

Kommentar 

 
1 

 
Information om Kommunens ansvar och 
åtagande när det gäller det Civila försvaret. 
Informationen ges av Leif Isberg, 
länsstyrelsens expert i ärendet 
 

  

2 
 

Allmänhetens frågestund 
 

KS  26/2017 910  

3 Information från kommunala bolag,  
Herrljungabostäder AB och Herrljunga 
Hotellfastighets AB 
 

  

4 Frågor till socialnämndens ordförande 
 

KS 101/2016 150   

5 Fråga till kommunfullmäktige gällande 
motion om utegym i Stadsparken 
 

KS 207/2017 381  

6 Svar på medborgarförslag om belysning i 
Grude 
 

KS  72/2017 355 KS 170925 

7 Delårsbokslut/Delårsrapport Herrljunga 
kommun 2017 
 

KS 154/2017 942 KS 170925 

8 Ansökan om tillstånd att uppföra 
industriplan från Stiftelsen Herrljunga 
Industrilokaler  
 

KS 186/2017 209 KS 170925 

9 Begäran från Nossan Förvaltnings AB – 
bemyndigande av Herrljunga Elektriska 
AB att lämna kapitaltillskott till Trollabo 
Kraft AB 
 

KS 197/2017 942 KS 170925 

10 Ny taxa för handläggning enligt 
miljöbalken  
 

KS 108/2017 809 KS 170925 

11 Ändring i socialnämndens reglemente och 
tillsynsavgifter – elektroniska cigaretter 
 

KS 183/2017 711 KS 170925 

12 Äskande av medel för ytterliggare två 
förskoleavdelningar i Herrljunga tätort 
 

KS 185/2017 906 KS 170925 

13 Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut enligt SOL och LSS 2017-06-30 
 

KS   7/2017 730 KS 170925 

14 Motion om lättillgänglig upplevelse och 
motion för äldre och rörelsehindrade 
 

KS 208/2017 739  
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Nr 

 

Meddelanden 

 

DNR 

 

Kommentar 

 
1 

 
Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 

 
KS   1/2017 111 

 

 

    

15 Motion – Personalköp elcykel/cykel KS 215/2017 806  

    



  

 
SOCIALNÄMNDEN 
 

 
Ordförandeskrivelse 

2017-10-04  
DNR 101/2016 150     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Svar på frågor från Bert-Åke Johansson (S) till socialnämndens 
ordförande. 
 
En handlingsplan skall innan den 31 december 2017 vara framtagen. Deltagande och ägare 
av denna handlingsplan är personalavdelningen och kommunal lokalt i Herrljunga.  Sedan 
har socialförvaltningen fram till 2021 på sig att genomföra verksamhetsförändringar i form 
av borttagande av delade turer samt erbjuda möjligheten till 100 % tjänster. Socialnämnden 
kan inte skynda på i detta ärende, eftersom om dessa åtgärder ska kunna genomföras så 
måste vi vara försäkrade om att vi också tilldelas de resurser i form av ökade 
kommunbidrag som krävs, för detta kommer att kosta stora pengar.  

 
1. Har arbetet med att ta fram en lokal handlingsplan ihop med kommunal påbörjats för 

att bli klar till 31/12-17? 
Personalavdelningen skall ta fram handlingsplanen tillsammans med kommunal innan 
den 31/12 2017. 

 
2. Vid rekrytering av personal till vården, hur stor andel erbjuds heltidstjänst? 

Vi erbjuder tjänster utifrån behov och tittar inte på rätt till heltid just nu, vi har 
nämligen ingen budgettäckning för detta i dagsläget. 

 
3. Hur många av de som har deltidstjänster inom vården har blivit erbjudna heltidstjänst 

respektive ökad tjänstefaktor? 
Ingen vad jag vet, det kan finnas någon. I vår personalenkät frågar vi ”Är du nöjd med 
din nuvarande sysselsättningsgrad?” och där är det ca 20 personer som vill ändra sin 
sysselsättningsgrad. Några vill gå upp i sysselsättningsgrad och några vill arbeta 
mindre. 

 
4. Håller man avslutningssamtal med vårdpersonalen? 

Man håller avslutningssamtal på vissa enheter. Utgångspunkten är att man skall göra 
detta. Vi har dock 100% kontroll på varför personer väljer att sluta. 

 
5. Har det framkommit att personal slutat på grund av att de nekats gå upp i 

verksamhetsgrad/begärt heltidstjänst? 
Nej det har inte framkommit att någon slutat på grund av att man inte har den 
sysselsättningsgrad man önskar.  

 
 

  
 
 
Lennart Ottosson  
Socialnämndens ordförande  

 
 

Ärende 4



Frågor till socialnämndens ordförande. 
 
Motion - Avskaffa delade turer (DNR KS l 01/2016 150)  
Motion från Robert Andresson (S) inkommen 2016-03-04 där det yrkas: 
 
*Att den normala anställningsformen i Herrljunga kommun är heltid och 
tillsvidareanställning med möjlighet till partiell tjänstledighet för den som önskar.  
*Att arbetstiden ska vara sammanhållen.  
*Att delade turer avskaffas i så stor utsträckning som möjligt. 
 
2017-02-14 återremitterade fullmäktige ärendet för att kompletteras med en ekonomisk 
konsekvensanalys samt en risk-och konsekvensanalys för verksamheten.  
Risk-och konsekvensanalyserna ska ske i samverkan med Kommunal.  
 
I april 2016 tecknade SKL och Kommunal ett treårigt avtal.  
I avtalet sägs bland annat att: ”Centrala parter ska gemensamt arbeta för att 
andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Målsättningen är att 
tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att 
redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid.”  
 
Vidare har man också kommit överens om att: ”Lokala parter ska processa fram 
lokala handlingsplaner, som ska vara klara senast 2017 i syfte att andelen 
medarbetare som arbetar heltid ska öka. Målsättningen är att 
tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att 
redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Planen ska 
följas upp årligen och sträcka sig fram till 2021.”  
 
Idag (4/9-17 kl 17:00) ligger 14 lediga tjänster som undersköterska ute på Herrljunga 
kommuns hemsida och INGEN av dessa är en heltidstjänst! 
Detta rimmar illa med överenskommelsen och jag önskar därför svar på följande frågor. 
 
1. Har arbetet med att ta fram en lokal handlingsplan ihop med kommunal påbörjats för 
att bli klar till 31/12-17? 
 
2. Vid rekrytering av personal till vården, hur stor andel erbjuds heltidstjänst? 
 
3. Hur många av de som har deltidstjänster inom vården har blivit erbjudna heltidstjänst 
respektive ökad tjänstefaktor? 
 
4. Håller man avslutningssamtal med vårdpersonalen? 
 
5. Har det framkommit att personal slutat på grund av att de nekats gå upp i 
verksamhetsgrad/begärt heltidstjänst? 
 
 
Önskar få svaren skriftligt. 
 
 
 
Bert-Åke Johansson (S) 

Ärende 4



  

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Kent Johansson 

 
Ordförandeskrivelse 

2017-10-10 
DNR KS 207/2017 381     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Svar på fråga till kommunfullmäktige gällande motion om utegym i 
Stadsparken 
 
Frågeställaren är undrande över hur den har hanterats och om den varit uppe i 
kommunfullmäktige för slutgiltigt ställningstagande. 

 
Den efterfrågade motionen lämnades in 2015-09-07 av Christina Abrahamsson (M) 
Den skickades över till Tekniska nämnden för beredning och nämnden fattade beslut i 
ärendet 2017-02-02. ( TN § 7) 
Kommunstyrelsen behandlade motionen och Tekniska nämndens förslag d 2017-03-20. 
(KS § 49) 
Kommunfullmäktige hanterade motionen 2017-04-11. (KF § 44) Se bilaga. 
Fullmäktige, liksom de tidigare instanserna, beviljade motionen. 

 
Beslutet är överlämnat 2017-04-21 till Tekniska förvaltningen. 

 
Bilaga: 
Utdrag från Kommunfullmäktiges protokoll daterat 2017-04-11 

 
 

Kent Johansson (KV) 
Ordförande Kommunfullmäktige 
 
 

 

Ärende 5



! ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

KF § 44 
KS § 49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-11 

DNR KS 168/2015 381 

Sid 

23 

Svar på motion om att bygga ett utomhusgym i stadsparken 

Sammanfattning 
En motion har inkommit 2015-09-07 från Christina Abrahamsson (M). 
Förslaget är att: 

"Människor rör sig mer och mer gammal som ung. Ett utomhusgym i 
stadsparken skulle betyda att skolan alla elever kan ha gympa lektion ute. Att 
skolan elever kan motioner på rasterna. Att människor som vill röra på sig kan 
gå dit när tiden passar.för var och en. Att gymmen som finns i Herrljunga kan ha 
utomhusaktiviteter. Att.fånga gemenskap med andra på en ny plats. Att kunna 
andas.frisk luft på ett gym ute. Finansiering bör tas.från kultur och 
fritidskontot. " 

Juslerandes sign 

Att ett utomhusgym i stadsparken skulle leda till positiva folkhälsoeffekter är 
utrett sedan tidigare. Föreslagen placering i stadsparken ligger i nära anslutning 
till ett av kommunens befintliga gym i simhallen. Andra gymverksamheter 
är kritiska till den föreslagna placeringen eftersom det inte anses vara 
konkurrensneutralt. Kostnaden kan anpassas beroende på vilken typ av utomhus
gym som anläggs men förvaltningen föreslår en modernare variant med minst sex 
stationer. En sådan anläggning kostnads beräknas till ca 210 tkr i investeringsmedel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-12-21 
Utomhusgym i Herrljunga - en hälsokonsekvens bedömning 
Motion "bygga ett utomhusgym i stadsparken i Herrljunga" 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen beviljas. 

I kommunfullmäktige bifaller Christina Abrahamsson (M) och Björn Wilhelmsson 
(S) kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 5



~ ~ HERRLJUNGA KO_MMUN 
~ Il-" KOMMUNFULLMAKTIGE 

Jusierandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-04-11 24 

Fortsättning KF § 44 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen beviljas. 

Utdragsbeslyrkande 

Ärende 5



Från: Lise-Lotte Hellstadius 
Till: Herrljunga Kommun 
Datum: 2017-09-27 11:15 
Ärende: Fråga till fullmäktige 
 
Fråga: 
 
Regeringen har bestämt att det ska var 100 tim/läsår mer Hälsa och idrott i grundskolorna. Detta gäller från läsåret 2018/2019. 
Min fråga är följande: 
Christina Abrahamsson (M) lämnade in en motion 2016 om att göra ett utegym i Stadsparken. Det gick över till Tekniska nämnden 
som 20170202 beviljade detta. (enl protokoll) 
Tycker att det vore en bra investering med utegym i Stadsparken, inte bara för elever som kan utnyttja det utan även för våra 
kommuninvånare över lag samt att det är bra ur Folkhälsopespektiv. 
Var har den motionen tagit vägen ? Vad jag vet har den inte tagits upp i fullmäktige efter detta datum. 
Tacksam för ett skriftligt svar. 
 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
 
 

Ärende 5



~~HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

I 2T-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 33 
2017-09-25 

KS § 163 DNR KS 72/2017 355 

Svar på medborgarförslag om belysning i Grude 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet tillbaka till tekniska 
nämnden. Fullmäktige begär en ny utredning av lampor och ljusbild för att täcka 
medborgarförslagets intentioner. Den ljusbild som medborgarförslaget handlar om 
är främst fokuserad kring de gamla stolparna. Ny belysning kan förbättra ljusbilden 
(mer ljus) eller behålla den gamla ljusbilden (mindre ljus) men det är inte möjligt 
att använda färre belysningspunkter. Kostnaden för de tillkommande belysnings
punktema, ca 170 tkr, kvarstår därför. 

Beslutsunderlag 
Beslut tekniska nämnden § 100/2017-08-31 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-22 
Beslut kommunfullmäktige§ 69/2017-06-20 
Beslut tekniska nämnden § 31/2017-03-01 
Medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget. 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 6



Ärende 6



Ärende 6



Ärende 6



I 

~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2017-05-29 

KS § 101 DNR KS 72/2017 355 

Svar på medborgarförslag om gatubelysning Grude 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2017-04-04 från Mona Lennartsson i Ljung. 
Förslaget är att: 

"Ge tekniska nämnden i uppdrag att sätta upp åtta (8) gatlyktor på den berörda 
vägsträckan i Grude och inte bara tre (3) samt att om så behövs anslå medel till 
telmiska nämnden för detta ändamål. " 

Förslaget hänvisar till ett beslut fattat av tekniska nämnden 2017-03-01. 
Förvaltningens egna undersökningar visar på att ytterligare belysning skulle öka 
trafiksäkerheten så pass mycket att åtgärden motiveras. Ytterligare belysning är 
möjlig. Kostnaden beräknas till 172 tkr för att sätta upp ytterligare fem stolpar, i 
enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-04-24 
Tekniska nämnden § 68/2017-05-04 
Kommunfullmäktige § 50/2017-04-11 
Tekniska nämnden § 31 2017-03-01 
Medborgarförslag gällande gatlyktor på väg 183 i Grude 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget avslås. 

Expcdicrns till: Kommunfullmäktige, Förslagsställaren 
För kiinncdom 
till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ärende 6



Ärende 6



~ ~ HERRLJUNGA K~.MMUN 
"'Il V KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2017-04-11 32 

KF § 50 DNR KS 072/2017 355 

Medborgarförslag gällande gatlyktor på väg 183 i Grude 

Sammanfattning 
Medborgarförslag inkom 2017-04-04 från Mona Lennartson m.fl. boende i Grude: 

"Under slutet av 2016 påbörjade Trafikverket arbete med att räta kurvor på väg 
183 i Grude. 
Från korsningen mellan väg 182 och 183 vid Grududevi förbi infarten till Grudevi 
och Skattegården, förbi korsningen vid Grude kyrka och Kippevägen, förbi infarten 
till Bredgården och förbi korsningarna med Muskåsvägen och Smedtorpsvägen vid 
Östergården fanns nio (9) gatlyktor. Atta ((8) av dessa togs bort först när arbetet 
med rätningen av vägen i stort sett var slutfört. En (1) gatlykta.fick vara kvar ef
tersom Trafikverkets huvudledsskylt satt på denna. 

Enligt Trafikverket passerar här 1.570 fordon/dygn, varav 200 tunga fordon. 

På denna vägsträcka går skolbarn till och från skolbussen. 
Många som bor i Grude går också här när de går Muskåsrundan. 

Vägen är trots ombyggnaden fortfarande smal och utrymmet utanför kant linjen är 
ytters litet så det finns inget att t.ex köra barnvagn på vid sidan av kantlinjen. 

Juslerandes sign 

~ · 

Vi har upplåtit mark för att tryggheten och trafiksäkerheten längs denna vägsträcka 
skulle öka. Nu har det blivit tvärt om. Det är mycket beklagligt. 

Vi befarar att det som skett i Grude bara är början på nedmontering av gatubelys
ningen på landsbygden eftersom vi erfarit att inga skadade gatlyktor får ersättas. 

Med stöd av ovanstående yrkar vi att Kommunfullmäktige beslutar: 

att ge Tekniska Nämnden i uppdrag att sätta upp åtta (8) gatlyktor på den berörda 
vägsträckan i Grude och inte bara tre (3 ). 

att om så behövs anslå medel till Tekniska nämnden för detta ändamål. 

Med hopp om ett positivt beslut i detta ärende". 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

Uldragsbeslyrkande 

Ärende 6



Ärende 6



~ 8 HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2017-09-25 

KS § 146 DNR KS 154/2017 942 

Delårsbokslut/delårsrapport för Herrljunga kommun 2017 

Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2017-08-31 för kommunen. 
Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad, 
samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2017-12-31. Delårsrapporten 
följer även upp de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål (inriktnings
och prioriterade mål). Delårsrapporten innehåller även nämndernas uppföljningar 
av ekonomiskt utfall samt prognos. 
Herrljunga kommun redovisar ett resultat för de första åtta månaderna som uppgår 
till 33,7 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2016 är en förbättring med 18 
mnkr. Prognosen för helåret beräknas för kommunen uppgå till 20, 1 mnkr vilket 
motsvarar 3,9 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Prognosen för nämndernas samlade utfall beräknas understiga budgeten med 6,4 
mnkr. Investeringsutfallet för helåret förväntas uppgå till 77,3 mnkr vilket 
understiger budgeten med 7,4 mnkr. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-15 
Delårsrapport 2017-08-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige; 

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2017-08-31 
för Herrljunga kommun. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2017-08-31 

för Herrljunga kommun (bilaga 1, KS § 146/2017-09-25). 

Expedieras till: Kommunfullm~ktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Ärende 7



  

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Linda Rudenwall 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-09-15 
DNR KS 154/2017 942     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Delårsbokslut/Delårsrapport för Herrljunga kommun 2017 
 
Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2017-08-31 för 
kommunen. Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och 
med augusti månad, samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2017-
12-31. Delårsrapporten följer även upp de av kommunfullmäktige fastställda 
verksamhetsmål (inriktnings- och prioriterade mål). Delårsrapporten inne-
håller även nämndernas uppföljningar av ekonomiskt utfall samt prognos.  

 
Herrljunga kommun redovisar ett resultat för de första åtta månaderna som 
uppgår till 33,7 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2016 är en 
förbättring med 18 mnkr. Prognosen för helåret beräknas för kommunen 
uppgå till 20,1 mnkr vilket motsvarar 3,9 procent av kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för nämndernas samlade 
utfall beräknas understiga budgeten med 6,4 mnkr. Investeringsutfallet för 
helåret förväntas uppgå till 77,3 mnkr vilket understiger budgeten med 7,4 
mnkr. 

 
 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2017-08-31 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-15 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2017-08-31 
för Herrljunga kommun.  
 
 
Linda Rudenwall 
Ekonomichef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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DOKUMENTANSVAR:  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Delårsrapporten 2017 sträcker sig över perioden januari – augusti 2017, med prognos för helåret. I 
delårsrapporten ingår förutom Herrljunga kommun även det helägda bolaget Nossan Förvaltnings AB med 
dotterbolag samt Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. 

Samhällsekonomisk utveckling  

SKL kommenterar tillväxten i Sverige den 17 augusti i cirkulär enligt följande: 

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år  
Svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt under första halvan av i år. Framförallt har produktionen i 
byggsektorn ökat påtagligt som en följd av kraftigt växande byggnadsinvesteringar. Inte minst bostadsbyggandet 
har fortsatt öka i snabb takt. Under fortsättningen av i år väntas ökningen i investeringarna mattas av. Också 
utvecklingen för svensk ekonomi i stort beräknas dämpas. För helåret ger det en BNP-ökning på 3,1 procent. 
Färre arbetsdagar jämfört med i fjol försvagar tillväxten ett par tiondelar. I kalenderkorrigerade termer beräknas 
BNP i år växa med 3,3 procent vilket kan jämföras med en ökning på 2,9 procent i fjol. Nästa år beräknas BNP i 
kalenderkorrigerade termer öka med 2,3 procent.  
 
Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter 
växa i relativt snabb takt i år och nästa år. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot slutet av i år ner mot 6,5 
procent. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. 
Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas 
tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer att höja styrräntan till 
nästa höst.  
 
Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 2020 
förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför 
svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till 1,4 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den 
svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen 
och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt. 
 
Men skatteunderlagstillväxten avtar snabbt  
Skatteverket presenterade den 8 augusti ett preliminärt beskattningsutfall. Deras prognos för skatteunderlagets 
förändring 2016 (baserad på 99 procent registrerade deklarationer) innebär en ökning av skatteunderlaget med 
4,8 procent. SKL ser inte detta som något skäl till att ändra bedömningen från april, att ökningen uppgick till 5,0 
procent. 
 
Skatteunderlagsprognosen för 2017–2020 är baserad på den samhällsekonomiska bild som SKL analyserat.  
SKLs bedömning av skatteunderlaget innehåller endast små ändringar jämfört med den prognos som 
presenterades i april (cirkulär 17:18). Det betyder att ökningstakten väntas avta successivt från den starka 
utveckling år 2016. Från och med 2019 förutser SKL en skatteunderlagstillväxt som understiger genomsnittet för 
den tid som gått sedan millennieskiftet. 
 
Skatteintäkterna för Herrljunga kommun bokfördes för 2016 till 388,9 mnkr. Skatteunderlagsprognosen som 
SKL presenterade i augusti visar på en prognos i skatteintäkter på totalt 411,4 mnkr, vilket är en ökning med 
22,5 mnkr, 5,8 %. Utvecklingen av skatteintäkter ser för Herrljunga ut att bli stark för 2017 och förväntas att 
mattas av enligt prognos under 2018-2019. 
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Lokal utveckling  

Befolkning  

Antal invånare i kommunen uppgick den 30 juni 2017 till 9 501 (9 395), vilket är en ökning gentemot samma 
period föregående år med 106 personer. Vid årsskiftet 2016 uppgick befolkningen till 9 486 personer och under 
det första halvåret 2017 har befolkningen ökat med totalt 15 personer. Födelseöverskottet har under det första 
halvåret varit positivt med 6 personer. Resterande ökning består i ett positivt flyttningsnetto. 

Sysselsättning  

Enligt Arbetsförmedlingens statistik var den sista augusti 187 (179) personer arbetslösa i Herrljunga, vilket 
innebär 8 personer fler än vid samma tid föregående år. Av dessa 187 personer var 93 personer öppet arbetslösa 
medan 94 personer omfattades av program med aktivitetsstöd. Jämfört med samma period föregående år har de 
öppet arbetslösa personerna minskat och de personer som omfattades av program med aktivitetsstöd ökat.  

Antalet arbetslösa ungdomar (upp till 24 år) uppgick vid samma period till 30 (30) personer vilket är precis lika 
många som vid samma tid föregående år. Av dessa 30 var 17 öppet arbetslösa medan 13 omfattades av program 
med aktivitetsstöd. 

 

Kommunens resultat – utfall per den 31 augusti  

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat som uppgår till 33,7 mnkr, vilket jämfört med 
delårsbokslut 2016 är en förbättring med 18 mnkr.  

Bidrag in i verksamheterna samt försäljning av verksamhet har mot föregående år ökat, totalt visar intäkterna på 
en ökning med 13,1 mnkr. Intäktsökningen ligger bland annat i ansökta medel från Migrationsverket samt övrig 
försäljning av verksamhet. De prognostiserade intäkterna för 2017 uppgår till 133,5 mnkr kr vilket är samma 
som budgeterade intäkter 2017. 
 
Även verksamhetens kostnader har ökat gentemot föregående år, 9,3 mnkr. Den främsta ökningen ser vi ligger i 
kategorierna köp av huvudverksamhet samt lön och sociala avgifter. Totalt har lönekostnaderna ökat med 11,0 
mnkr, vilket motsvarar 4,6 % mot lönekostnaderna föregående år. Lönerevisionen är genomförd med nya löner 
för året med totalt 2,7%. De prognostiserade kostnaderna är 5 mnkr lägre än de budgeterade kostnaderna för 
2017.  

Avskrivningar 

Efter 8 månader uppgår avskrivningskostnaderna till 12,5 mnkr vilket är 0,3 mnkr lägre än vid motsvarande 
period föregående år. Jämfört med periodens budgeterade avskrivningar är det en positiv avvikelse med 2,4 
mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror dels på att stora investeringar ännu inte aktiverats samt att gamla 
investeringar komponentuppdelades från delår april. Prognostiserat utfall för 2017 är 22,6 mnkr vilket är 0,3 
mnkr lägre än budgeterat utfall. 

Investeringar 

Fram till och med augusti månad har verksamheterna investerat för 23,3 mnkr, vilket är i samma nivå som delår 
augusti föregående år. Årsbudgeten för investeringarna uppgår till 84,7 mnkr och prognosen för 2017 pekar på 
att utfallet hamnar på 77,3 mnkr. Många investeringsprojekt är uppstartade men redovisar fortfarande låga 
investeringsutgifter.  

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Periodens skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 347,8 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot 
budget med 1,3 mnkr. Skatteintäkterna är i utfall enligt prognos som skickades från SKL 2017-08-17 och utfallet 
är på helår uppjusterat med 3,2 mnkr mot vad som är budgeterat för året.   
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Finansnetto 

De finansiella intäkterna består främst av utdelning från Kommuninvest, men även av ränteintäkter, 
dröjsmålsräntor och kravavgifter från kundfaktureringen. Intäkterna uppgår för perioden till 0,6 mnkr jämfört 
med 0,7 mnkr vid samma tidpunkt föregående år. Den minskade finansiella intäkten beror på att utdelning från 
Kommuninvest är lägre än motsvarande period föregående år. Prognosen pekar på att de finansiella intäkterna är 
i nivå med budget. 
 
De finansiella kostnaderna utgörs av bankkostnader och ränta på pensionsskuld och redovisas till 0,3 mnkr vilket 
kan jämföras med 0,1 mnkr vid samma period föregående år. Ökningen beror på ökad pensionsskuld samt en 
ökning av bankkostnader som vidarefakturerats till bolag inom kommunkoncernen. Den vidarefakturerade 
kostnaden återfinns som intäkt på raden verksamhetens intäkter. De prognostiserade finansiella kostnaderna för 
2017 är i nivå med budget.. 

Balanskrav 

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner och landsting. 
Balanskravet är definierat så att intäkterna ska överstiga kostnaderna, det vill säga resultatet ska vara positivt. 
Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det 
redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste tre åren.  

Om årets ekonomiska utfall kommer att överensstämma med upprättad prognos, vilket innebär ett positivt 
resultat på 8,7 mnkr, kommer Herrljunga kommun att uppnå balanskravet. 

 

Kommunens Koncern 
Förutom Herrljunga Kommun består koncernen av Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler, Nossan 
Förvaltningsaktiebolag, Herrljunga Hotellfastighets AB, Herrljungabostäder AB och koncernen Herrljunga 
Elektriska AB.  
 
Kommunkoncernens samlade resultat per delår augusti 2017 uppgår till 43,0 mnkr vilket är en förbättring mot 
föregående år med 20,9 mnkr. Förbättringen beror på det positiva resultat som Herrljunga kommun har per 
augusti 2017. Soliditeten uppgår till 38 % exkl. kommunens ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden före 
1998. Helårsresultatet för 2017 beräknas till 30 mnkr. 
 

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler ägs till 100 % av Herrljunga Kommun. Stiftelsen förvaltar fastigheter och 
dess syfte med verksamheten är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens näringsliv. Fastigheter 
som ägs av stiftelsen hyrs ut, leasas eller säljs beroende på kundens intresse och behov.  
 
Under årets första åtta månader har ny-och ombyggnation färdigställts på fastigheterna Herrljunga Vreta 18:2,  
Herrljunga 3:54 och Herrljunga Ölltorp 1:17. Byggnation pågår på fastigheterna Herrljunga Ljung 2:57 och på 
en avstyckning från Herrljunga Ölltorp 1:13. Under resterande delen av året planeras en nybyggnation av 
industriplan för Piplife Sverige AB:s räkning. Ansökan till KS/KF är inlämnad till kommunkansliet. 
 
För delår augusti 2017 redovisas ett resultat efter bokslutsdispositioner och skatt på 1,0 mnkr vilket kan jämföras 
med föregående års resultat per delår augusti som blev 0,6 mnkr. Resultatet på helårsbasis beräknas uppgå till 
1,2 mnkr. 
 

Nossan Förvaltningsaktiebolag AB 

Nossan Förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag vars syfte är att äga och förvalta de kommunala bolagen 
Herrljungabostäder AB, Herrljunga Hotellfastighets AB och Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag. 
Eftersom Nossan förvaltningsaktiebolag är ett holdingbolag finns inga anställda i bolaget utan bolaget köper via 
avtal resurser av Herrljunga Kommun. 
 
Resultatet per augusti 2017 är -0,6 mnkr vilket är samma resultat som delåret augusti 2016. Helårsresultatet 
förväntas hamna på 0 mnkr efter justering för koncernbidrag. 
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Herrljungabostäder AB 

Herrljungabostäder AB ägs till 100 % av Nossan Förvaltningsaktiebolag. Syftet med verksamheten är att erbjuda 
ett kundanpassat och varierat utbud av lägenheter. Lägenheterna ska passa alla och bolaget strävar efter att 
kunden ska känna trygghet och trivsel i bostaden och området. Herrljungabostäder AB bygger flerbostadshus 
med 16 lägenheter på Styrbjörn 1 med inflyttning mars 2018. En upphandling av parhus/mindre villor ska göras 
under hösten 2017. 

Resultatet efter 8 månader är 5,4 mnkr som kan jämföras med resultatet vid samma period föregående år som då 
blev 2,5 mnkr. Helårsresultatet förväntas hamna på 4 mnkr. Resultatutfall och årsprognos kan påverkas av en 
kommande avstämning (marknadsvärdet) mot bokförda värden på fastigheter vid årsbokslutet. Beslut av 
omläggning av den relativt höga andelen på rörliga lån till längre löptider kommer att påverka räntekostnaderna 
på sikt.  
 

Herrljunga Hotellfastighets AB 

Nossan Förvaltningsaktiebolag äger samtliga aktier i Herrljunga Hotellfastighets AB. Syftet med verksamhet är 
att tillhandahålla en hotell- och restaurangverksamhet av god kvalitet för kommunens näringsliv och invånare. 
Bolaget förvaltar två fastigheter för hotellverksamhet.  
 
Resultatet efter 8 månader är 0 mnkr. Helårsresultatet förväntas hamna kring noll.  
 

Koncernen Herrljunga Elektriska AB 

Moderbolaget Herrljunga Elektriska AB:s verksamhetsområde består av fyra affärsområden: Elnät, EL-
/energiteknik, Fjärrvärme och Stadsnät, samt övrig verksamhet inom fastighetsförvaltning och tjänster. Bolaget 
har till syfte att producera och distribuera el- och värmeenergi, tillhandahålla el- och energitekniska tjänster 
inklusive elinstallation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga och förvalta såväl lös som fast egendom. Bolaget ska 
främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av nämnda verksamheter. Flera av 
verksamheternas miljömål har höjts och man främjar utbyggnaden av solel för kommuninvånarna.  
 
Resultatet efter årets första 8 månader är 3,2 mnkr vilket kan jämföras med 4,5 mnkr vid samma period 
föregående år. Årsresultatet prognostiseras till 5,5 mnkr. Investeringarna uppgår till 5,9 mnkr för årets första 8 
månader. 
 

Herrljunga Vatten AB 

Herrljunga Vatten AB är helägt dotterbolag till Herrljunga Elektriska AB och ingår därmed i koncernen för 
Nossan Förvaltningsaktiebolag. Verksamheten omfattar vatten-, dagvatten och avloppsverksamhet för 
Herrljunga Kommuns VA-område 
 
Investeringarna uppgår till 1,3 mnkr för årets första åtta månader. Resultatet per augusti 2017 uppgår till 0,4 
mnkr vilket kan jämföras med samma period föregående år då resultatet var -0,4 mnkr. Prognosen för helåret 
beräknas till 0,2 mnkr 
 

Herrljunga Elkraft AB 

Herrljunga Elkraft AB är ett helägt dotterbolag till Herrljunga Elektriska AB. Bolagets verksamhet är vilande 
och sköts av moderbolaget enligt avtal. 

 

  

Ärende 7



Personalredovisning  
Personalavdelningen har som uppdrag att säkerställa att det personalpolitiska programmet verkställs. Genom att 
lyfta relevanta nyckeltal i personalredovisningen kan kommunen få en fingervisning om personalsituationen i 
organisationen. 

Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2017-2019 är två kommunövergripande projekt inriktade på 
kommunens politiska mål för personal, att sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställningar utifrån centralt 
avtal mellan SKL och Kommunal HÖK 16. Projekt sänkt sjukfrånvaro är i uppstartsläge för kommunen.   

Statistiken i detta avsnitt är hämtad från 1/1 – 30/6 2017 och jämförs med samma period föregående år. 
 

Kommunövergripande 

 

 

 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter i förhållande till samma period 2016.  Sjukfrånvaron 
har minskat både bland kvinnor och män, men främst bland männen. 

Socialförvaltningen har ökat sjukfrånvaron motsvarande 0,2 procentenheter, Bildningsförvaltningen har minskat 
motsvarande ca 1,0 procentenhet, Teknisk förvaltning har ökat motsvarande 0,5 procentenheter, Bygg och Miljö 
minskat motsvarande 3,5 procentenheter, Kommunstyrelseförvaltning ökat motsvarande 3,1 procentenheter och 
Servicenämnden har minskat motsvarande 4,1 procentenheter.  

Den långa sjukskrivningen över 60 dagar har minskat motsvarande 6 procentenheter. 
 

Andelen heltidsanställda tillsvidare 

Andelen heltidsanställda har ökat motsvarande 0,3 procentenheter. Bland kvinnor har andelen heltidsanställda 
minskat motsvarande 0,4 procentenheter.  

 

 

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Kvinnor 7,2 7,3 43,1 50,3 58,7 59,1

Män 4,4 5,1 39,2 39,3 82,4 79,8

Totalt 6,6 6,9 42,6 48,6 62,9 62,6

Sjuktal % – lång > 60 

dgr av totalt sjuktal

% sjuktal

Total 
Andel heltid % 
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Sjukfrånvaro redovisat per månad mellan 2012-2017 

Sjukfrånvaron var lägst under 2014 och högst under 2013 
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VERKSAMHETSMÅL 

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

 

  

Nämnd Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
170831 

Prognos 
2017 

Kommentar 

KS 1:1 Antal bostäder, lägenheter och 
småhus ska öka 

  

Antalet har ökat under 2017, men 
ökningen är inte riktigt lika stor som det 
högt satta målet. 

KS 1:2 Kommunens demografiska 
sammansättning ska utvecklas 
hållbart 
 

  
 

BN 1.1 Alla barn och elever ska känna 
sig trygga och kunna utvecklas så 
att de kan förverkliga sina 
drömmar med tro på sig själva.   

Hög ambitionsnivå på några av målen. 
Starkt framåt inom biblioteksverksamheten 

SN 1:1 En välmående verksamhet 
skall präglas av ett hälsofrämjande 
förhållningssätt som skapar 
trygghet och delaktighet. 

  

Resultatet på öppna jämförelser har ännu 
inte publicerats men övriga målindikatorer 
visar på god måluppfyllelse. 

TN 1:1 Försäljningen av tomter för 
bostadsändamål ska öka   

Försäljningen har ökat 

TN 1:2 Så många som möjligt i 
kommunen ska ha ett aktivt 
fritidsliv.   

Går idag inte att mäta då vi saknar aktuell 
statistik på grund av ombyggnation. 

BMN 1:1 Serviceföretag ska vara säkra 
ur hälsoskyddssynpunkt 

  
Prioriteras löpande vid tillsyn. 

BMN 1:2 Herrljunga kommun ska ha en 
väl fungerande räddningstjänst 

  

Räddningstjänsten har utfört sitt uppdrag 
och kunnat leverera insatser när det 
behövts. 
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2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

 
  

Nämnd Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
170831 

Prognos 
2017 

Kommentar 

KS 2:1 Tätorter och byar planeras och 
bebyggs på ett sådant sätt att 
energi och bränslen kan användas 
effektivt 

  
Bostäder planeras och bebyggs med inom 
närområde till Herrljunga Centralort samt 
Ljungs stationshus. 

KS Natur- och kulturvärden tas till 
vara och utvecklas 
   

En bättre framtidsplan behöver tas fram, 
för att säkerställa att natur och 
kulturvärden utvecklas. 

BN 2:1 All pedagogisk verksamhet 
arbetar med frågor om hållbarhet 
och miljöansvar.   

Stort kliv inom IKT, utvecklingsområde 
inom sopsortering. 

SN 2:1 En välmående verksamhet 
skall präglas av ett hälsofrämjande 
förhållningssätt som skapar 
trygghet och delaktighet.  

 

 

Resultatet på hälsoenkäten är positiv (4,4) 
om än det inte uppfyller uppsatt 
målindikator (4,5) på alla enheter. 3 av 11 
uppfyller målindikatorn på 4,5 eller över. 

TN 2:1 Kommunens fastighetsdrift ska 
bli mer energieffektiv   

Kommunens byggnader är mer 
energieffektiva än målet. 

TN 2:2 Andelen hållbara 
livsmedelsinköp ska öka   

Hållbara livsmedelsinköp har fortsatt ökat. 

BMN 

2:1 1 Antal bostäder inom 1 km 
från Herrljunga tågstation ska öka   

I nyexploaterade området Horsby byggs 
flera enbostadshus, i kvarteret Styrbjörn 
skall 16 lägenheter vara inflyttningsklara 
hösten 2017. Privata fastighetsägare har 
utökat sina lägenhetsinnehav och en ny 
Dpl för hyreshus blir klar hösten 2017. 

BMN 2:2 Gödande ämnen i mark och 
vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden   

Antalet enskilda avlopp som åtgärdas är 
fortsatt högt. 
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3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 

Nämnd Prioriterat mål Uppfyllt 
per 

170831 

Prognos 
2017 

Kommentar 

KS 3:1 Andel medborgare som 
rekommenderar andra att flytta till 
Herrljunga ska öka 

  Uppgifter saknas för Herrljunga kommun. 

KS 3:2 Förbättra integrationen av 
nyanlända med positiva effekter 
på samhällsutveckling genom 
medverkan och delaktighet av 
anställda och medborgare 

  Mätindikatorer behöver framställas. 

BN 3.1 Alla barn och elever ska 
utveckla förmågan att arbeta i 
demokratiska arbetsformer.   

Vårdnadshavarnas nöjdhet har ökat. Det 
upplevda elevinflytande har minskat något.  

BN 3.2 Förskola, fritidshem och skola 
som präglas av god tillgång och 
hög kvalitet   

Bra personaltäthet, nöjda vårdnadshavare. 

BN 3:3 Förbättra integrationen av 
nyanlända med positiva effekter 
på samhällsutveckling genom 
medverkan och delaktighet av 
anställda och medborgare 

  
Mätindikatorer behöver framställas. 

SN 3:1 En välmående verksamhet 
skall präglas av ett hälsofrämjande 
förhållningssätt som skapar 
trygghet och delaktighet.   

Inga resultat på målindikatorerna finns 
tillgängliga i nuläget. 

SN 3:2 Förbättra integrationen av 
nyanlända med positiva effekter 
på samhällsutveckling genom 
medverkan och delaktighet av 
anställda och medborgare 

  

Arbetet med integreringen pågår inom de 
olika verksamheterna genom bland annat 
praktikplatser. Ingen målindikator finns 
idag men förvaltningen bedömer att det 
arbete som görs till viss del uppfyller målet. 

TN 3:1 Lyfta fram och marknadsföra 
marknaden och torget i Herrljunga 

  

Antalet marknadsstånd på marknaden 
prognostiseras att inte nå årets mål. 

TN 3:2 Förvaltningens anställda ska 
vara goda ambassadörer för 
förvaltningen och kommunen   

Enkätundersökningen visar att 
verksamheterna är nöjda med bemötandet 
från lokalvården. 

BMN 3:1 Antalet bostäder i kommunen 
ska öka 

  

Antalet har ökat under 2017, men ökningen 
är inte riktigt lika stor som det högt satta 
målet. 

BMN 3:2 Antalet attraktiva 
bostadsområden i kommunen ska 
öka   

Dpl Aspen 8o 9 beräknas bli antagen hösten 
2017, hyreshus om två våningar. 
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4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

 
  

Nämnd Prioriterat mål Uppfyllt 
per 

170831 

Prognos 
2017 

Kommentar 

KS 
4:1 Samarbetet gymnasieskola - 
näringsliv ska stärkas 

  

Skolans attityd till företagande ligger i 
Herrljunga på plats 26 av 290 kommuner i 
svenskt näringslivsranking (2016).  
 

KS 
4:2 Företagsklimatet ska 
förbättras 

  

Herrljunga klättar från plats 37 till plats 23 
av 290 kommuner i svenskt näringslivs 
ranking (2016).  
 

BN 

4.1. Barn och elever ska 
stimuleras redan i tidiga år för att 
utveckla ett entreprenöriellt 
lärande.   

Ligger strax under det angivna målet. 

BN 
4.2. Invånare i kommunen ska ha 
ett minskat beroende av 
försörjningsstöd.   

Ligger strax under målet på 
vuxenutbildningen. 

SN 

4:1 En välmående verksamhet 
skall präglas av ett 
hälsofrämjande förhållningssätt 
som skapar trygghet och 
delaktighet. 

  

14 st personer har fått någon slags 
anställning, allt från provanställning, 
timvik, 6 mån-1 års anställningar, både 
inom och utom kommunen. 

TN 
4:1 Köp av industrimark ska 
underlättas   

Ytterligare intressenter finns. 

TN 
4:2 Industrimark ska 
marknadsföras 

  

Åtgärder planeras tillsammans med Fokus 
Herrljunga under slutet av 2017 och 2018. 

BMN 
4:1 Underlätta för företag att  

följa miljöbalken   
Det finns goda chanser att klara den 
planerade tillsynen för 2017. 

BMN 
4:2 Underlätta för företag att 
använda förnybar energi och att 
använda energi effektivare   

Bidraget för Energirådgivaren har 
minskats men genom samordning har 
service ändå kunnat utföras. 

Ärende 7



5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

 
Prioriterat mål Uppfyllt 

per 
170831 

Prognos 
2017 

Kommentar 

 
5:1 Det årliga resultatet ska under en 
rullande treårsperiod uppgå till 2 % av 
kommunens intäkter, skatter och generella 
bidrag.  

 

Utfall delår 2017: 9,7% 
 
Prognos: 3,9% 

5:2 Investeringarna ska över en rullande 
femårsperiod finansieras med 
avskrivningsmedel samt årens resultat.    

 

Utfall delår 198,0 % 
 
Prognos: 48,4 % 

5:3 För att undvika urholkning av det egna 
kapitalet ska soliditeten inte understiga 
70 %.   

Soliditeten uppgår till 76,3 %.  
 
Prognos: 70,6% 

 

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska 
programmet. 

Prioriterat mål Uppfyllt 
per 
170831 

Prognos Kommentar 

2017 
6:1 Sjukfrånvaron ska minska 6,6 % 

 

Sjukfrånvaron har minskat 0,3 % i 
förhållande till samma period 2016 - första 
halvåret. 
 

6:2 Andelen heltidsanställda ska öka 62,9 % 

 

Antalet heltidsanställda har ökat 0,3 % i 
förhållande till samma period 2016 - första 
halvåret. 
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EKONOMISK REDOVISNING  

Resultaträkning 
 

 

 

mnkr Not

Utfall 

201608

Utfall 

201708

Budget 

2017

Prognos 

2017

Utfall 

201608

Utfall 

201708

Verksamhetens intäkter 1 83,4 94,6 133,5 133,5 235,9 176,8

Verksamhetens kostnader 2 -387,2 -396,5 -619,4 -614,3 -518,8 -454,5

Avskrivningar/Nedskrivning -12,8 -12,5 -22,9 -22,6 -25,3 -26,2

Verksamhetens nettokostnader -316,7 -314,4 -508,8 -503,4 -308,2 -303,9

Skatteintäkter 3 258,0 272,5 405,0 408,4 258,0 272,5

Generella statsbidrag och utjämning 3 73,8 75,3 115,0 114,8 73,8 75,3

Finansiella intäkter 4 0,7 0,6 3,6 3,6 0,9 0,8

Finansiella kostnader 5 -0,1 -0,3 -3,4 -3,3 -2,4 -1,7

Resultat efter finansiella poster 15,7 33,7 11,4 20,1 22,1 43,0

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 15,7 33,7 11,4 20,1 22,1 43,0

Kommunen Koncernen
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Kassaflödesanalys 

 

mnkr
Utfall 

201608
Utfall 

201708
Prognos 

2017
Löpande verksamhet

Inbetalningar från kunder 27,8 57,1 62,7

Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm 332,0 352,5 387,4

Inbetalningar av bidrag 60,7 62,1 68,3

Övriga inbetalningar 0,0 -0,1 -0,2

Utbetalningar till leverantörer -127,8 -144,4 -158,7

Utbetalningar till anställda -265,9 -274,3 -301,4

Utbetalningar av bidrag -11,0 -14,3 -15,8

Övriga utbetalningar 0,0 0,0 0,0

Ränteintbetalningar 0,7 0,6 0,7

Ränteutbetalningar 0,0 0,0 0,0

Förändring avsättning 1,7 -0,3 -0,4

Summa Löpande verksamhet 18,0 38,8 42,7

Investeringsverksamhet

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -22,3 -22,6 -77,3

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -0,5 0,0 0,0

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0,0 -0,2 -0,2

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0,0 -0,1 -0,2

Bidrag till statlig infrastruktur 1,2 0,0 0,0

Summa Investeringsverksamhet -21,5 -22,8 -77,7

Finansieringsverksamhet

Upptagande av lån 0,0 0,0 0,0

Amortering av lån 0,0 0,0 0,0

Summa Finansieringsverksamhet 0,0 0,0 0,0

Förändring av likvida medel -3,5 16,0 -35,0

Likvida medel vid årets början 64,9 76,3 76,3

Likvida medel vid årets slut 61,4 92,3 41,3

Förändring av likvida medel -3,5 16,0 -35,0

Kommunen
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Balansräkning 

 

mnkr Not
Utfall 

201608
Utfall 

201612
Utfall 

201708
Budget 

2017
Prognos 

2017
Utfall 

201608
Utfall 

201612
Utfall 

201708
Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2
Materiella anläggningstillgångar 7 274,1 279,6 290,7 363,4 334,3 706,2 735,9 771,5
Finansiella anläggningstillgångar 8 149,0 149,6 149,7 150,0 150,0 16,3 14,1 14,2
Summa anläggningstillgångar 423,2 429,2 440,6 513,4 484,5 722,4 750,0 785,9

Bidrag till statlig infrastruktur 9 3,7 2,6 2,5 0,5 2,5 3,7 2,6 2,5

Omsättningstillgångar
Förråd/Exploatering 10 2,3 3,0 3,4 2,2 3,4 2,3 7,0 6,7
Kortfristiga fordringar 11 57,7 71,5 41,5 30,0 30,0 77,0 99,5 60,9
Kassa och bank 12 61,4 76,3 92,3 5,0 41,3 68,3 94,3 127,8
Summa omsättningstillgångar 121,3 150,8 137,2 37,2 74,7 147,6 200,8 195,4

Summa Tillgångar 548,1 582,6 580,3 551,1 561,7 873,7 953,4 983,8

Eget kapital, avsättningar och skulder

Summa eget kapital 13 405,9 409,0 442,7 408,7 429,0 321,7 329,5 369,7
(varav periodens resultat) 15,7 18,8 33,7 11,4 20,1 22,1 30,0 43,0
(varav avsatt till resultatutjämningsfond) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Avsättningar 14
Avsättningar för pension och liknande förplikt 9,1 8,7 8,4 7,5 8,4 9,1 8,9 8,6
Uppskjutna skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 17,6 16,8
Avsättning E20 8,3 8,3 8,3 0,0 8,3 8,3 8,3 8,3
Avsättning Tumbergsdeponi 18,2 18,2 18,2 0,0 18,7 18,2 18,2 18,2
Övriga avsättningar 0,0 0,0 0,5 15,2 0,0 0,3 0,0 0,5
Summa avsättningar 35,6 35,3 35,5 22,7 35,5 52,3 53,0 52,5

Skulder
Långfristiga skulder 15 0,3 0,0 1,0 20,0 0,0 353,8 386,6 430,0
Kortfristiga skulder 16 106,4 138,4 101,2 99,7 97,2 146,0 184,3 131,6
Summa skulder 106,7 138,4 102,1 119,7 97,2 499,8 570,9 561,6

Summa eget kapital, avsättn och skulder 548,1 582,6 580,3 551,1 561,7 873,8 953,4 983,8

Poster inom linjen 17
Borgensåtagande 361,8 404,3 404,3 404,3
Övriga ansvarsförbindelser 3,6 3,2 3,2 3,2
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 159,2 157,8 153,8 151,8 153,8
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser 38,6 38,3 37,3 36,8 37,3

Kommunen                 Koncern
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Noter 

 

mnkr

Utfall 

201608

Utfall 

201708

Not 1 Verksamhetens intäkter

Bidrag 45,7 53,2

Exploateringsintäkter -0,4 0,8

Försäljning av verksamhet 9,2 11,5

Försäljningsintäkter 7,7 13,3

Hyror och arrenden 4,8 4,8

Realisationsvinster 0,2 0,0

Taxor och avgifter 16,1 10,9

Summa intäkter 83,4 94,6

Not 2 Verksamhetens kostnader

Inköp av anläggningstillgångar -4,0 -3,5

Köp av huvudverksamhet -56,2 -58,6

Lokal- o markhyror -3,6 -3,6

Lämnade bidrag -12,4 -14,4

Lön och soc avg -238,5 -249,6

Pensionskostnad -19,1 -13,1

Realisationsförluster -0,2 -0,5

Övriga kostnader -30,9 -32,6

Övriga tjänster -22,2 -20,6

Summa kostnader -387,2 -396,5

Not 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Kommunalskatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 259,8 274,2

Allmän kommunalskatt 0,0 0,0

Preliminär slutavräkning innevarande år -1,9 -2,5

Slutavräkning föregående år 0,1 0,8

Summa kommunalskatteintäkter 258,0 272,5

Generella statsbidrag & utjämning

Inkomstutjämningsbidrag/avgift 66,0 68,5

Strukturbidrag 0,0 0,0

Regleringsbidrag/avgift -0,2 -0,1

Generella bidrag från staten 0,0 2,9

Kostnadsutjämningsbidrag/avgift 0,2 -1,0

Bidrag/Avgift  för LSS-utjämning -3,1 -6,5

Fastighetsavgift 10,9 11,4

Summa generella statsbidrag och utjämning 73,8 75,3

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 331,8 347,8

Kommunen
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mnkr

Utfall 

201608

Utfall 

201708

Not 4 Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar 0,0 0,6

Ränteintäkter 0,6 0,0

Summa Finansiella intäkter 0,6 0,6

Not 5 Finansiella kostnader

Räntekostnader -0,1 -0,2

Ränta pensionsskuld -0,1 -0,1

Summa Finansiella kostnader -0,1 -0,3

Summa finansnetto 0,5 0,3

Not 6 Immateriella anläggningstillgångar

Ack. Anskaffningsvärde 1,2 1,2

Nyanskaffningar 0,2

UB ack. Anskffningsvärde 1,2 1,4

Ack. Avskrivningar -1,2 -1,2

Årets avskrivningar 0,0

UB ack. Avskrivningar -1,2 -1,2

Summa Immateriella  anläggningstillgångar 0,0 0,2

Not 7 Materiella anläggningstillgångar

Maskiner, fordon och inventarier

Ack anskaffningsvärden 71,7 77,6

Nyanskaffningar 4,4 1,7

Försäljningar/Utrangeringar/Korrigeringar -10,4

UB ack anskaffningsvärden 76,1 69,0

Ack . Avskrivningar -57,2 -60,4

Årets avskrivningar -2,2 -1,9

Försäljningar/Utrangeringar/korrigeringar 7,5

UB ack. avskrivningar -59,4 -54,8

Summa utgående bokfört värde 16,7 14,2

Varav

  maskiner 0,3 0,3

  Inventarier 9,8 8,3

  Bilar och transportmedel 3,4 2,8

  IT-utrustning 3,2 2,8

Kommunen
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mnkr

Utfall 

201608

Utfall 

201708

Mark, byggnader och anläggningar

Ack anskaffningsvärden 460,8 478,0

Nyanskaffningar 9,8 5,4

Investeringsbidrag

Försäljningar/Utrangering/Korrigeringar 10,4

UB ack. Anskaffningsvärden 470,6 493,8

Ack avskrivningar -221,0 -236,8

Årets avskrivningar -10,6 -10,5

Försäljningar/Utrangeringar/Korrigeringar -7,6

UB ack. avskrivningar -231,6 -254,9

Summa utgående bokfört värde 239,0 238,9

Pågående investeringar 18,4 37,6

Summa Materiella anläggningstillgångar 274,1 290,7

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar

Kommuninvest 8,4 8,4

Kommuninvest förlagslån 1,6 1,6

Kooperativ utveckling Sjuhärad 0,0 0,0

Nossan Förvaltningsaktiebolag 0,1 0,1

Nordea Stratega 10 0,5 0,5

Summa aktier och andelar 10,6 10,6

Långfristiga fordringar

Nossan Förvaltningsaktiebolag 135,5 135,5

Mimersborgs Byggnadsförening 0,0 0,0

Herrljunga Folkets Park 1,3 1,3

Herrljunga Tennisklubb 1,3 1,3

Södra Skogsägarna 0,3 0,5

Andra kångfristiga anläggningstillgångar 0,0 0,0

Summa långfristiga fordringar 138,4 138,5

Bostadsrätter

Bostadsrätt 0,0 0,0

Summa bostadsrätter 0,0 0,0

Grundfondskapital

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 0,5 0,5

Summa grundfondskapital 0,5 0,5

Summa finansiella anläggningstillgångar 149,5 149,7

Kommunen
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mnkr

Utfall 

201608

Utfall 

201708

Not 9 Bidrag till statlig infrastruktur

Bidrag till statlig infrastruktur E20* 8,3 8,3

Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur E20 -8,3 -8,3

Bidrag statslig infrstruktur Trafikverket cykelvägar** 3,1 3,1

Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur Trafikv. -0,6 -0,6

Summa bidrag till statlig infrastruktur 2,5 2,5

Not 10 Förråd/Exploatering

Exploatering industrimark 1,1 1,1

Exploatering bostadsmark 1,1 2,3

Varulager 0,0 0,0

Summa förråd/exploatering 2,2 3,4

Not 11 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7,2 3,3

Momsfordringar 3,5 3,4

Förutbetalda kostnader 1,4 1,1

Fordran fastighetsavgift 7,0 7,8

Fordran Sparbanksstiftelsen E20 1,6 1,6

Upplupna intäkter 34,6 9,0

Fordringar hos Migrationsverket 0,0 15,1

Övrigt 2,4 0,2

Summa kortfristiga fordringar 57,7 41,5

*Kommunfullmäktige beslutade i september 2014  att  medfinansiera utbyggnaden av E20 

 med 8,3 mnkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 3 år. Beslut om antalet år som 

bidraget upplöses på beslutades av Kommunfullmäktige i april 2015. 

**Bidrag till statligt infrastruktur cykelvägar har en upplösningstid på 25 år.

Kommunen
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mnkr

Utfall 

201608

Utfall 

201708

Not 12 Kassa och bank

Kassa 0,0 0,0

Plusgiro 0,0 0,0

Bank 61,4 92,2

Summa kassa och bank 61,4 92,3

Not 13 Eget kapital

IB eget kapital 390,2 409,0

Årets resultat 15,7 33,7

Uppskrivning Kommuninvest 0,0 0,0

UB eget kapital 405,9 442,7

Not 14 Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser

Ingående balans

Nyintjänad pension 7,3 6,8

Uppskjutna skatter 0,0 0,0

Förändring av löneskatt 1,8 1,6

Utgående balans pensioner och löneskatt 9,1 8,4

Övriga avsättningar

Avsättning Tumberg, sluttäckning 18,2 18,2

Bidrag till statlig infrastruktur E20 8,3 8,3

Andra avsättningar 0,0 0,5

Summa övriga avsättningar 26,5 27,1

Summa avsättningar 35,6 35,5

Not 15 Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 0,8 0,0

Upplösning -0,5 0,0

Nya lån 0,0 0,0

Årets amorteringar/omklassificerat till kortfr skuld 0,0 0,0

Skuld för investeringsbidrag 0,0 1,0

Summa långfristiga skulder 0,3 1,0

Kommunen
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mnkr

Utfall 

201608

Utfall 

201708

Not 16 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0,0 0,0

Kortfristiga skulder till Migrationsverket 20,2 28,4

Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,0

Testamenten 0,9 0,9

Leverantörsskulder 16,3 11,5

Personalens källskatt och avgifter 6,3 6,9

Semester och övertidsskuld 15,7 16,1

Arbetsgivaravgift 13,5 12,7

Förutbetalda intäkter 11,2 6,2

Upplupen särskild löneskatt 3,6 3,8

Upplupna pensionskostnader 8,3 8,7

Upplupna kostnader 10,3 6,1

Summa kortfristiga skulder 106,4 101,2

Not 17 Borgen och övriga ansvarsförbindelser

Kommunägda bolag

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 156,3

Herrljungabostäder AB 150,1

Herrljuga Vatten AB 30,0

Herrljunga Hotellfastighets AB 6,6

Nossan Förvaltning AB 59,7

Kommuninvest förlagslån 1,6

Summa 0,0 404,2

Egna hem och småhus

SBAB 0,1

Summa 0,0 0,1

Föreningar 3,2

Övriga borgensåtaganden 0,0

Summa 0,0 3,2

Summa totala borgensåtaganden 0,0 407,5

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 153,8

Pensionsförbindelser förtroendevald 0,1

Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser 37,4

Summa pensionsförpliktelser 0,0 191,3

* I delåret 2016-08 redovisades inte not för borgen och övriga ansvarsförbindelser

därför finns inga jämförelsetal.

Kommunen
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Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Herrljunga kommuns ansvar enligt ovan 

nämnd borgensförbindelse, kan noteras att  per 2017-06-30 uppgick Kommunivest i

 Sverige AB:s totala förpliktelse till 368 097 240 516 kronor och totala tillgångar till 

369 960 434 499 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelser uppgick till 

500 300 269 kronor och andelen tillgångar uppgick till 502 808 406  kronor.

Herrljunga kommun har i februari 1999, KF § 10, ingått en solidarisk borgen såsom för egen 

skuld för Kommuninvest Sverige AB:s  samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 

Samtliga 274 kommuner  som per 2012-12-31 var medlemmar  i Kommuninvest ekonomisk 

förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett  

regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett  

eventuellt  ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtal 

ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektvie 

medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på  

medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
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Nyckeltal 

 

  

(%  där ej annat anges)
Utfall 

201608
Utfall 

201708
Budget 

2017
Prognos 

2017
Resultat – Kapacitet
Verksamhetens nettokost/ skatteintäkt och statsbidrag 91,6 86,8 93,4 91,8
Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag 3,9 3,6 4,4 4,3
Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag -0,2 -0,1 0,0 0,0
Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag 95,3 90,3 97,8 96,1

Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag 4,7 9,7 2,2 3,9

Årets resultat/ eget kapital 3,9 7,6 2,8 4,7

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar 124,1 198,0 60,9 55,2

Investeringsvolym/nettokostnader mkr 7,6 7,7 11,6 16,1
Avskrivningar / nettoinvesteringar 55,8 53,5 40,7 29,3

Soliditet 74,0 76,3 74,2 76,4
Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt 38,0 43,3 38,6 42,8

Total skuld- och avsättningsgrad 26,0 23,7 25,8 23,6
varav avsätttningsgrad 6,5 6,1 4,1 6,3
varav kortfristig skuldsättningsgrad 19,4 17,4 18,1 17,3
varav långfristig skuldsättningsgrad 0,0 0,2 3,6 0,0

Risk och kontroll
Kassalikvidtet 111,9 132,3 35,1 73,4
Rörelsekapital (mnkr) 61,4 16,0 -35,0 -35,0

Kommunen
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Driftredovisning 

 
 

 

 

mnkr

Ursprunglig 

budget 2017

Om-

budgetering 

2017

Budget 

2017

Budget 

201708

Utfall 

201708

Avvikelse 

201708

Prognos 

2017

Avvikelse 

2017

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 0,9 0,0 0,9 0,6 0,4 0,2 0,9 0,0

Revision 0,7 0,0 0,7 0,4 0,1 0,3 0,7 0,0

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa Kommunfullmäktige 1,6 0,0 1,6 1,1 0,6 0,5 1,6 0,0

Kommunstyrelse

Adm.- och kommunikationsenhet 4,0 0,1 4,0 2,7 2,5 0,2 4,0 0,0

Ekonomi 4,6 0,0 4,6 3,1 2,5 0,5 4,2 0,4

IT/Växel/Telefoni 5,7 0,1 5,8 3,7 3,9 -0,2 5,8 0,0

Kommunledning 7,9 0,1 8,0 5,3 6,1 -0,8 8,8 -0,8

Kommunstyrelsen 3,6 0,6 4,1 3,0 2,9 0,0 4,1 0,0

Personal 6,3 0,0 6,3 4,2 4,2 0,0 6,2 0,2

Reception 0,4 0,0 0,4 0,3 0,3 0,0 0,4 0,0

Summa Kommunstyrelsen 32,5 0,9 33,4 22,2 22,5 -0,2 33,6 -0,2

Bildningsnämnd

Fritidshem 15,0 0,6 15,6 9,8 9,8 -0,1 15,6 0,0

Förskola 56,4 0,8 57,3 36,2 36,2 0,1 57,0 0,3

Förvaltningsledning 16,5 -1,0 15,5 9,7 9,4 0,3 14,7 0,9

Grundskola 91,8 1,9 93,7 58,5 58,1 0,5 94,2 -0,5

Grundsärskola 3,6 0,1 3,6 2,2 2,1 0,1 3,6 0,0

Gymnasieskola 39,4 0,6 40,0 25,7 26,7 -1,1 39,9 0,1

Gymnasiesärskola 1,9 0,0 1,9 1,2 1,3 -0,1 2,2 -0,3

Kultur och Fritid 7,2 0,2 7,4 4,8 4,1 0,7 7,3 0,1

Nämnd 0,5 0,0 0,5 0,3 0,3 0,1 0,5 0,0

Vuxenutbildning 5,1 0,0 5,1 3,4 3,5 -0,1 5,3 -0,2

Summa Bildningsnämnd 237,4 3,2 240,6 151,9 151,4 0,5 240,2 0,4

Socialnämnd

Bistånd 11,6 0,1 11,6 7,7 6,2 1,5 9,9 1,7

Centralt stöd 7,6 0,1 7,7 5,5 4,1 1,4 7,5 0,2

Förvaltningsledning 5,7 0,2 5,9 3,9 3,3 0,6 5,5 0,5

Nämnd 0,6 0,0 0,6 0,4 0,3 0,2 0,6 0,0

Socialt stöd 55,2 1,3 56,4 36,7 36,3 0,4 55,9 0,6

Vård och omsorg 113,0 1,9 114,9 75,8 72,7 3,1 113,3 1,6

Summa Socialnämnd 193,7 3,5 197,2 130,0 122,8 7,3 192,7 4,5

Teknisk nämnd

Bostadsanpassning 1,5 0,0 1,5 1,0 1,0 0,0 1,5 0,0

Fastighet -2,4 0,0 -2,4 -2,6 -3,8 1,2 -2,4 0,0

Fritidsverksamhet 7,7 0,2 7,9 5,2 4,9 0,3 7,8 0,1

Förvaltningsledning -0,1 0,0 -0,1 -0,2 0,7 -0,9 0,3 -0,4

Gata Park 11,5 0,0 11,5 7,6 7,0 0,6 11,2 0,3

Lokalvård 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,3 0,1 0,1 -0,1

Mark 0,7 0,0 0,7 0,4 0,2 0,3 0,6 0,1

Måltid 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,4 0,1 -0,1 0,1

Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 1,5 -2,0 2,0

Skog -0,3 0,0 -0,3 -0,2 0,0 -0,2 -0,3 0,0

Tvätt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,4 0,3 -0,3

Summa Teknisk Nämnd 18,6 0,2 18,8 10,9 8,2 2,7 16,9 1,8

Bygg- och Miljönämnd

Bygg 1,6 0,0 1,7 1,1 0,8 0,3 1,8 -0,1

Miljö 1,2 0,1 1,3 0,8 0,8 0,0 1,2 0,1

Nämnd 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0

Räddningstjänst 11,3 0,4 11,7 7,6 7,1 0,5 11,7 0,0

Summa Bygg och Miljönämnd 14,3 0,5 14,8 9,6 8,8 0,8 14,9 -0,1

Nettokostnad 498,1 8,2 504,7 325,8 314,2 11,6 499,9 6,4
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Sammanfattning nämndernas driftredovisning 

Kommunfullmäktige 

Utfallet för perioden januari-augusti 2017 visar ett positivt resultat om 505 tkr. Den positiva avvikelsen under 
perioden härrör främst till att kostnaderna för revision uppstår senare på året (positiv avvikelse om 323 tkr). 
Samt de politiska arvoden avviker positivt från budget (positiv avvikelse om 174 tkr). Fullmäktige har en 
prognos enligt budget.  

Kommunstyrelsen 

Utfall för perioden januari-augusti 2017 visar ett negativt resultat om 250 tkr. Det negativa resultatet härrör 
främst till de ökade personalkostnader som uppstått i med avgångsvederlag till tidigare kommunchef. Man har 
även under året haft ökade driftkostnader för kommunhuset.  

Prognosen om 250 tkr tar hänsyn till de effektiviseringar om 550 tkr man gör under året för servicenämnden 
ekonomi/personal.   

Bildningsnämnden 

Utfall för perioden januari-augusti 2017 visar ett positivt resultat på 499 tkr. Uppbokning av förväntade intäkter 
från migrationsverket har skett med 5 890 tkr. Samt kostnader om 1 800 tkr i interkommunala ersättningar för 
gymnasiet och 447 tkr för Komvux ingår i nettoresultatet. 

Prognos för helåret 2017 är ett överskott på 395 tkr. Överskottet härleds främst till att man i Ytterby 
förskoleområde inte har den personaltäthet och andel legitimerade förskolelärare med vad som behövs i 
verksamheten. Prognosen kan förändras om man inom Ytterby får den önskade personalvolym och andel 
legitimerade förskolelärare som önskas utav verksamheten. Svårigheten ligger i bristen på antal legitimerade 
förskolelärare. 

Socialnämnden 

Utfall för perioden januari – augusti visar på ett positivt resultat på 7 270 tkr. Uppbokning av förväntade intäkter 
från Migrationsverket har skett med 9 000 tkr, hela fordran avser belagda dygn 2017. Dessa ingår i 
nettoresultatet för ensamkommande som är avräknat mot deras flyktingbuffert. 

Av resultatet är 2 000 tkr av dessa den budget som finns för att öppna Hagen 4. Vakanta tjänster, bla 
verksamhetschef bistånd och 1:e socialsekreterare bidrar till ett positivt utfall och till en positiv prognos. LSS-
verksamheten redovisar ett överskott där ca 800 tkr är en engångsintäkt avseende ersättning för personlig 
assistans. 

Prognos för helåret 2017 är ett överskott på 4 500 tkr. Inom vård och omsorg prognostiseras ett underskott för 
korttidsenheten och nattpatrullen. Vård och omsorg totalt förväntas redovisa ett överskott vid årets slut. 

IFO Barn och familj ligger inom budget men jämfört med föregående år har kostnaderna ökat markant. 
Placeringar över budget inom IFO vuxen bidrar till ca 3 000 tkr i underskott på helår. Det är både placeringar 
inom psykiatri (verksamhet vård och omsorg) missbruk och skyddade boenden (verksamhet IFO) som bidrar till 
underskott. Socialt stöd totalt prognostiserar ett överskott, mycket beroende på att flyktingbufferten avseende 
nyanlända som kommit före år 2013 lyfts till resultatet vid årets slut 

Enheten Ensamkommande redovisar per augusti ett underskott om 600 tkr. Flyktingbuffert från föregående år 
har därmed minskat med motsvarande summa. Ersättningsnivån har ändrats från och med 170701. En partiell 
avveckling av verksamheten är igång och prognosen är att verksamheten redovisar ett resultat i nivå med budget 
när året är slut.  

Flyktingbufferten för nyanlända har i delårsbokslutet ökat med ca 3 100 tkr som är nettoutfallet per 31/8 2017. 
Avräkning har inte gjorts för nyanlända ankomna före 2013.  
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Förvaltningen har för innevarande år ett mål att arbeta utifrån: en välmående verksamhet. Positiva saker lyfts, 
men vård och omsorg har en väldigt låg grundbemanning, detta är starkt bidragande till att det är, och kommer 
att vara, svårt att få effekt på just det målet. Många av de långtidssjukskrivna är otroligt svåra fall av sjukdomar, 
korttidssjukfrånvaron är svårt att komma åt och det kan nästintill direkt härledas till den låga grundbemanningen. 
Detta får också till konsekvens att verksamhetens enhetschefer får en ökad arbetsbelastning. 

 

Tekniska Nämnden 

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del visar ett positivt resultat för perioden januari – augusti 2017 med 
1 169 tkr. Under året har införandet av komponentredovisning mot befintliga tillgångar kraftigt reducerat 
kapitalkostnaderna. Vid exkludering av kapitalkostnaderna visar förvaltningen istället ett negativt resultat om 
totalt 541 tkr. 

Det negativa resultatet grundas i underskott på tvätten vars kostnader går över budget, en oförutsedd kostnad för 
underhåll av undergången samt hissarna vid stationshuset i Herrljunga, kostnaden belastar förvaltningsledningen. 
Gata & park visar överskott då framförallt kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning varit låga samt ett 
överskott på fritidsverksamheten.  

Prognosen på helåret för den skattefinansierade delen är ett underskott på 175 tkr. Prognosen tar hänsyn till 
bland annat intäkterna för avverkning av skog som genomförs under hösten samt att projektledarens lön som 
idag belastar förvaltningsledningen ska fördelas ut på de olika projekten vid årets slut. 

Utfallet för tekniskas taxefinansierade del, renhållningen är för perioden jan – augusti ett överskott med 1535 tkr. 

Inför 2017 höjdes taxan för att möta förväntat ökade kostnader i samband med matavfallsinsamlingen. De 
faktiska kostnaderna har inte ökat som man befarat.  

Ett nytt avtal med Ragn-Sells skrevs under början av året och minskade årets entreprenörskostnader. 

Prognosen på den taxefinansierade delen av renhållningen är att gå med 2 000 tkr i överskott. 

 

 

Bygg och Miljönämnden 

Bygg och Miljö visar mot ackumulerad budget ett positivt utfall med 847 tkr vid delår augusti 2017. Under året 
har införandet av komponentredovisning mot befintliga tillgångar reducerat räddningstjänstens kapitalkostnader 
vilket förklarar en del av resultatet.  

Vid exkludering av kapitalkostnaderna från resultatet kvarstår ett överskott på 638 tkr och förklaras främst av 
byggenhetens och räddningstjänstens, för perioden lägre personalkostnader samt räddningstjänstens kostnader 
för utbildningar. Nämnden och miljöenheten har båda små positiva avvikelser mot ackumulerad budget. 

Byggenhetens prognos är att gå med 100 tkr i underskott då verksamheten tidigare under året beslutat att skriva 
av en gammal kundfaktura. Prognosen är försiktig i förhållande till delårets resultat. 

Räddningstjänstens prognos på utfall för helåret kvarstår till att gå mot budget. Delårets positiva resultat 
beräknas minska under hösten då tyngre kostnader för utbildningar och förväntad nyrekrytering av personal 
kommer belasta resultatet. 

Sammantaget är helårsprognosen för bygg och miljö ett underskott om 50 tkr.  
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Investeringsredovisning 

 

 

 

 

Projekt                                                           tkr
Ursprunglig 

budget
Om- 

budgetering

Totalt 
anslag 

2017
Utfall    

201708
Avvikelse 

201708
Prognos 

2017
Avvikelse 

2017
5200 Markköp 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000 0
5201 IT-investeringar 500 0 500 589 -89 589 -89
55202 Konstgräsplan Annelund 0 0 0 -100 100 0 0
5250 IT invest. herrljunga vårgårda 900 0 900 895 5 895 5
5299 Investeringsbidrag KS 0 0 0 -311 311 0 0
Summa  Kommunstyrelse 2 400 0 2 400 1 072 1 328 2 484 -84
5300 Inventarier/IT BN 1 000 374 1 374 635 739 1 374 0
5302 Lekplatser 300 114 414 0 414 414 0
5307 Förstudie Mörlanda förskola 200 0 200 0 200 200 0
5311 Inventarier Horsby 750 406 1 156 161 995 1 156 0
5552 Horsby skola/förskola 13 000 0 13 000 0 13 000 13 000 0
5560 Tillbyggnad Mollaskola 0 10 994 10 994 10 375 619 10 994 0
Summa  Bildningsnämnd 15 250 11 888 27 138 11 172 15 966 27 138 0
5420 Inventarier SN 500 0 500 139 361 500 0
5422 Ombyggnad Hemgården 2 000 2 650 4 650 0 4 650 4 650 0
5425 HVB EKB 600 0 600 0 600 600 0
5426 Stödboende EKB 120 0 120 0 120 120 0
5427 Nyckelskåp 500 0 500 0 500 500 0
5428 Hemgården larm 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000 0
5429 Arkiv SN 300 0 300 0 300 0 300
5542 Hagen etapp 4 0 7 510 7 510 9 7 501 7 510 0
Summa  Socialnämnd 5 020 10 160 15 180 148 15 032 14 880 300
5310 Horsby förskola/skola 0 0 0 284 -284 0 0
5422 Ombyggnad Hemgården 0 0 0 2 881 -2 881 0 0
5500 IT-stöd underhållssystem 0 0 0 -5 5 0 0
5505 Exploatering 3 000 0 3 000 150 2 850 150 2 850
5508 Mindre gatuanläggningar 2 000 300 2 300 -1 2 301 2 300 0
5509 Reinvestering Gata 1 000 0 1 000 -56 1 056 1 000 0
5510 GC-väg Molla 0 0 0 96 -96 0 0
5513 GC-väg 181/183 söderut 0 500 500 0 500 500 0
5515 Verksamhetsanpassningar 1 000 200 1 200 187 1 013 1 200 0
5516 EPC B 8 900 0 8 900 311 8 589 8 900 0
5525 Förstudie Altorp 0 0 0 -145 145 0 0
5528 Soprum fastigheter 0 200 200 194 6 200 0
5529 Lekplats Mörlanda 250 0 250 0 250 250 0
5531 UPS Batteribackup 165 0 165 0 165 165 0
5533 Säkerhetshöjande åtgärder 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000 0
5543 Hagen tak 0 2 346 2 346 2 311 35 2 346 0
5544 Solceller Hagen 2 000 0 2 000 1 053 947 2 000 0
5547 Städmaskiner 250 0 250 0 250 250 0
5551 Reinvest fastighet 6 400 0 6 400 2 490 3 910 5 100 0
5561 Lekhallen Ugglan 0 0 0 349 -349 0 0
5562 Ventilation Altorp 2 400 0 2 400 0 2 400 3 700 0
5572 Maskiner fastighetsskötsel 200 0 200 0 200 200 0
5574 Upprustning lekplatser 200 0 200 0 200 200 0

Ärende 7



 

 

Årets investeringsbudget uppgår till 84 672 tkr varav 28 387 tkr är ombudgeterade investeringsmedel. Utfallet 
per sista augusti uppgår till 23 317 tkr.  

 Projekt 5560 Tillbyggnaden av Mollaskola har slutbesiktning 29 september och utfallet beräknas bli 
enligt budget. På området kommer markarbeten fortsätta och beräknas vara klart vid årsskiftet. 

 Projekt 5542 Hagen etapp 4 är klart i mars 2018. Utfallet beräknas bli enligt budget. 
 Projektet 55562 Ventilation Altorp pågår och beräknas vara klart under året. Utfallet prognostiseras gå 

mot budget. 
 Projekt 5604 Släck/tankbil är beställning gjord och beräknad leverans är april 2018. Prognosen för året 

är överskott på 4 300 tkr. 
 Projekt 5422 Ombyggnad Hemgården finns hos Socialförvaltningen på totalt 4 650 tkr i budget varav 

en del ska användas till ombyggnad av hemtjänstlokaler på Hemgården. Prognosen är enligt budget. 

 

  

Projekt                                                           tkr
Ursprunglig 

budget
Om- 

budgetering

Totalt 
anslag 

2017
Utfall    

201708
Avvikelse 

201708
Prognos 

2017
Avvikelse 

2017
5575 Södra Horsby etapp 1 0 1 243 1 243 509 734 1 243 0
5576 Ventilation g:a sporthallen 0 250 250 0 250 250 0
5577 Dusch o omklrum g:a sporthalle 0 500 500 0 500 500 0
5578 Idrottshall 50 0 50 51 -1 50 0
5579 Kyldisk simhallen 50 0 50 50 0 50 0
5580 Redskap Mörlandahallen 50 0 50 20 30 50 0
5599 Investeringsbidrag TN 0 0 0 -49 49 0 0
5701 Invent. Idrottshallen 50 0 50 40 10 50 0
5702 Vattenrutschkana 0 800 800 54 746 800 0
Summa  Teknisk nämnd 28 965 6 339 35 304 10 775 24 529 32 454 2 850
5603 Inventarier BMN 150 0 150 149 1 150 0
5604 Släck-/tankbil 4 300 0 4 300 0 4 300 0 4 300
5605 Räddningsmaterial 200 0 200 0 200 200 0
Summa  Bygg och Miljönämnd 4 650 0 4 650 149 4 501 350 4 300
Summa 56 285 28 387 84 672 23 317 61 355 77 306 7 366
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REDOVISNINGSPRINCIPER  

Herrljunga kommun följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnas av Rådet 
för kommunal redovisning (RKR).  
 
Redovisning av pensionsskuld 
Kommunen tillämpar den s.k. blandmodellen för redovisning av pensionsskuld. Detta innebär att den skuld som 
är intjänad innan 1998 är medtagen under ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Den pensionsskuld som 
är uppkommen efter 1998 är till stora delar försäkrad. Under rubriken avsättningar för pensionsskuld är den 
särskilda löneskatten bokförd som är beräknad på den pensionsskuld som uppkommit efter 1998. Sedan 1998 
finns kostnaderna för medarbetarnas tjänstepensioner i redovisningen och den under året upparbetade kostnaden 
betalas som en årlig pensionsavgift. Aktualiseringsgraden uppgår till 96 %.  
 
Från och med delårsbokslutet är förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen beräknade enligt 
RIPS17. 

Från 2015 gäller OPF-KL för förtroendevalda som inte tidigare omfattas av PBF. En avsättning för 
förtroendevaldas pension är gjord. 4,5 % på arvoden har avsatts samt särskild löneskatt på denna summa. 
 
Redovisning av semesterlöneskuld 
Från 1 januari 2017 har Herrljunga bytt princip för redovisning av semesterlöneskulden. Varje månad bokas 
kostnaden för intjänad semester och semesterdagstillägg för perioden på ett lönekonto i den verksamhet där 
personen arbetat under perioden. Samtidigt bokas det en skuld på ett balanskonto för upplupna semesterlöner. 
Varje anställd tjänar in ett antal semesterdagar (beror på ålder) och varje semesterdag är värd en summa (beror 
på lönen). Vid uttag av semester som lediga semesterdagar minskas kostnaden för perioden på kostnadskontot i 
verksamheten samtidigt som skulden minskas på balanskontot. Semesterdagstillägget betalas ut från 
balanskontot och påver inte verksamhetens resultat.  

 
Skatteintäkter 
Vid redovisning av skatteintäkterna har SKL:s augustiprognos använts. 
 
Redovisning av lånekostnader 
Alla räntekostnader kostnadsförs enligt huvudmetoden, d.v.s. räntekostnader belastar resultatet den period de 
uppstår. 
 
Immateriella tillgångar 
Ett nytt fastighetssystem har införts och engångslicensen har bokförts som immateriell tillgång i enlighet med 
RKR 12:1. Avskrivningstiden uppgår till 5 år. 

 
Finansiella tillgångar 
Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. Som anläggningstillgång 
redovisas aktier och andelar samt långfristiga fordringar. 
 
Materiella tillgångar 
Herrljunga kommun följer i princip de regler som finns i RKR 11 angående materiella anläggningstillgångar. 
Tillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och en grov uppskattning tillämpas på större projekt. 
Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Tillgången skall vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, 
ha ett anskaffningsvärde som överstiger ett basbelopp (44 800 kr) samt ha en livslängd som överstiger 3 år. 
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Avskrivningstiderna ovan är satta med stöd av RKR:s idéskrift om avskrivningar. Övriga upplysningar om 
materiella anläggningstillgångar finns i bokslutsbilagorna. 
 
Komponentredovisning 
I samband med övergången till komponentredovisning är ambitionen att göra anläggningsregistret mer detaljerat. 
Detta görs i syfte att anpassa redovisningen till RKR:s rekommendation nr 23 Bokföring som rådet gav ut i slutet 
av 2014. Samtliga anläggningsobjekt inom Fastighet och Gata/Park har gåtts igenom under våren 2017 och en 
uppdelning av gamla anläggningar har gjorts i komponenter. Förändringarna i anläggningsreskontran har lagts in 
per den 30 april 2017. 
 

Fastighet 
När det gäller anläggningsobjekt kopplade till fastighet har uppdelning i komponenter gjorts enligt två modeller, 
beroende på om fastigheten är att anse som gammal/gammal (GG) eller ny/gammal (NG). I en GG-fastighet har 
det inte gjorts några stora investeringar se senaste 10 åren, men så har skett i en NG-fastighet.  

Vid beräkning av komponenter har principerna i bilden nedan använts. Fastighetsavdelningen har gått igenom 
objekten och bedömt nyttjandeperioderna vilket innebär att de i flera fall avviker från nedan modell. Förutom 
nyttjandeperioden sker även avvikelser på NG-fastigheter då ytterligare uppdelning gjorts på komponenter. Detta 
avser komponenter på större investeringar som gjorts avseende bland annat EPC och skalskydd.  

 

Gata/Park 
Äldre gator har delats upp i två komponenter med gatukropp 70% och slitlager 30%. Flera nya objekt som redan 
är komponentuppdelade har inte omfördelats. Ny investering Gata har delats upp i två komponenter, över jord 
50% och under jord 50%. 
 
 
Exploateringsredovisning 
Rutinerna för exploateringsredovisningen har ändrats fr.o.m. 2014 i syfte att följa RKR:s rekommendationer. 
Försäljningsintäkter bokförs fr.o.m. 2014 på driften (tidigare som ett investeringsbidrag). 
 

Avskrivningstider
IT-utrustning 3-5 år
Övriga maskiner och inventarier 5-20 år
Fordon 5-10 år
Verksamhetsfastigheter 10-40 år
Fastigheter för affärsverksamhet 20-40 år
Markanläggningar 20-50 år
Mark Ingen avskr
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Bidrag till statlig infrastruktur 
Kommunen har genom avtal förbundit sig att bidra med 8,25 mnkr till utbyggnaden av E20. Summan har tagits 
upp som en tillgång som årligen kommer att upplösas med 1/3 (enligt beslut i KF i april 2015). Medlen är ännu 
ej utbetalda. En avsättning är därför gjord i balansräkningen som enligt avtalet indexuppräknas varje år med 
Trafikverkets index för Investering väg. Värdet på den ursprungliga avsättningen var i prisnivå 2013-06. När 
utbetalningen kommer att ske kan i dagsläget inte bedömas. 
 
Avsättningar 
Under rubriken avsättningar finns upptaget en skuld för sluttäckning av Tumbergsdeponin. Avsättningen gjordes 
2008 och beräkning har skett utifrån avslutningskostnader på Gässlösadeponin i Borås per kvadratmeter. 
Tumbergsdeponin består av en yta på ca 9 ha. Sluttäckningen beräknas vara klar år 2025 och i dagsläget är det 
omöjligt att bedöma när utflöde av resurser kommer att ske, på grund av att att sluttäckningsplanen ej är klar. 
Ingen uppräkning och inga uttag har skett under perioden. 
 
För avsättning av bidrag till statlig infrastruktur, se avsnittet ”Bidrag till statlig infrastruktur”. 
 
Redovisning av intäkter 
Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg, barnomsorg faktureras månatligen. 
 
Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kap 8 och utformas enligt 
god redovisningssed. Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan bolagen har eliminerats för att ge en 
rättvisande bild av koncernens totala ekonomi. 
 
I den sammanställda redovisningen över koncernen redovisas, förutom kommunen, de företag i bolags- och 
stiftelseform vilka kommunen har ett stort inflytande över. Trollabo Kraft AB har inte tagits med som ett 
intresseföretag p.g.a. dess ringa omfattning (omsättning 1,6 mnkr, ägd andel 50 %, RKR 8.2). Redovisningen är 
upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Någon elimineringsdifferens vid förvärven 
har inte uppstått. Interna poster har eliminerats.  
 
Obeskattade reserver har delats upp mellan latent skatteskuld och eget kapital.  
 
 
 
  

Investering Hantering
Tomt Råmark och kostnader som har en direkt 

koppling till marken. Överförst till 
omsättningstillgång när ett  område är färdigt för 
försäljning.

Kvartersgata Aktiveras då tomten förs över till 
omsättningstillgång. Vanligtvis är den inte helt 
färdig vid detta tillfälle men den tas i bruk på så 
vis att  man kan börja köra på den

Matargata Aktivers då den är färdig

VA 50% av kostnadeerna för gatubyggnaden avses 
vara avgifter för VA. Om en gata anses vara klar 
så anses även ledningsnätet vara klart. Därför 
aktivera objektet samtidigt som kvartersgatan.

Objekt övrigt Skulle ex kunna vara en lekplats eller ett  
grönområde. Aktiveras när de är färdiga.
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Begreppsförklaringar 

Anläggningstillgång 
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. 

Ansvarsförbindelse 
Förpliktelser i form av borgensåtaganden, ställda panter och dylikt. 
 
Avskrivning 
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska spegla värdeminskningen. 

 

Balanskrav 
Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. 
 

Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen. Här framgår vilka tillgångar och skulder kommunen hade vid bok-
slutstillfället. 
 
Driftsredovisning 
Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året ställt mot budget.  
 
Kassaflödesanalys 
Visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansiering och därmed 
likviditetsförändringen.  
 
Kapitalkostnad 
Periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning och dels av ränta på bundet kapital. Är en intern post. 
 
Kassalikviditet  
Är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 % täcks de kortfristiga skulderna av likvida 
medel, kortfristiga fordringar och kortfristiga placeringar 
 
Kommunbidrag 
Tilldelade budgetanslag i form av skatteintäkter och statsbidrag. 
 

Nettokostnadsandel 
Hur stor andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag som har gått åt till att finansiera verksamhetens 
nettokostnader och finansiella poster. 
 

Omsättningstillgång 
Tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk. 

RKR 
Rådet för Kommunal Redovisning som har i sin roll som normgivande organ i uppgift att utveckla god 
redovisningssed enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning. 
 

Skattefinansieringsgrad av investeringar 
Beskriver hur stor del av kommunens nettoinvesteringar som kan finansieras med skatteintäkter när den löpande 

driften är finansierad.  

 
Självfinansieringsgraden visar hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansierats med egna medel.  
 

Skuldsättningsgrad 
Visar hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade av främmande kapital. Motsatsen till soliditet. 
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Soliditet 
Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. 

Ju högre soliditet desto starkare finansiellt handlingsutrymme. 

 

Utdebitering 
Anger hur stor del per intjänad hundralapp som betalas i kommunalskatt 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2017-09-25 

KS § 148 DNR KS 186/2017 209 

Ansökan om tillstånd att uppföra industriplan från Stiftelsen 
Herrljunga Industrilokaler 

Sammanfattning 
Stiftelsen Hen-ljunga Industrilokaler har inkommit med ansökan om att anlägga en 
industriplan på fastigheten Ljung 1: 17, i anslutning till Pipelife. Ytan ska sedan 
användas, med hjälp av hyrköp, av Pipelife. 
I stadgarna för Stiftelsen Hen-ljunga Industrilokaler står angivet att "Stiftelsen får ej 
utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggnings-projekt 
som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor". De planerade åtgärderna 
kostnadsberäknas till 6 miljoner kronor. 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler vill förvärva marken, som ansökan gäller, från 
kommunen. Frågan om markförvärv behandlas i separat ärende. Om ansökan 
bifalles kommer Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler söka övriga nödvändiga 
tillstånd innan åtgärden verkställs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-05 
Tillståndsansökan, daterad 2017-09-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att anlägga industri
plan beviljas. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att anlägga 

industriplan beviljas. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbeslyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Alfred Dubow 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-09-05  
DNR KS 186/2017 209     

Sid 1 av 2    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Tjänsteskrivelse om ansökan att uppföra industriplan från Stiftelsen 
Herrljunga Industrilokaler 
 
Sammanfattning 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har inkommit med ansökan om att anlägga en 
industriplan på fastigheten Ljung 1:17, i anslutning till Pipelife. Ytan ska sedan användas, 
med hjälp av hyrköp, av Pipelife. 
 
I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att ”Stiftelsen får 
ej utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggnings-
projekt som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor”. De planerade 
åtgärderna kostnadsberäknas till 6 miljoner kronor. 
 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler vill förvärva marken, som ansökan gäller, från 
kommunen. Frågan om markförvärv behandlas i separat ärende. Om ansökan bifalles 
kommer Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler söka övriga nödvändiga tillstånd innan 
åtgärden verkställs.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2017-09-05 
Tillståndsansökan, daterad 2017-09-04 
 
Förslag till beslut 
Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att anlägga industriplan beviljas. 
 
 
Alfred Dubow 
Teknisk chef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Alfred Dubow 

 
Tjänsteskrivelse  

2014-09-05 
DNR KS 186/2017 209  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har inkommit med ansökan om att anlägga en 
industriplan på fastigheten Ljung 1:17, i anslutning till Pipelife. Ytan ska sedan användas, 
med hjälp av hyrköp, av Pipelife. 
 
I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att ”Stiftelsen får 
ej utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggnings-
projekt som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor”. De planerade 
åtgärderna kostnadsberäknas till 6 miljoner kronor. 
 
Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler vill förvärva marken, som ansökan gäller, från 
kommunen. Frågan om markförvärv behandlas i separat ärende. Om ansökan bifalles 
kommer Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler söka övriga nödvändiga tillstånd innan 
åtgärden verkställs.  
 
Ekonomisk bedömning 
Åtgärden kräver inget nytt borgensåtagande från kommunen. 
 
Juridisk bedömning 
I stadgarna för Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler står angivet att ”Stiftelsen får 
ej utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggnings-
projekt som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor”. De planerade 
åtgärderna kostnadsberäknas till 6 miljoner kronor. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Åtgärden innebär en mindre avverkning av skog. Området är planerat för industriändmål. 
 

 

Ärende 8



Ärende 8



Ärende 8



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2017-09-25 

KS § 149 DNR KS 197/2017 942 

Begäran från Nossan Förvaltnings AB - bemyndigande av 
Herrljunga Elektriska AB att lämna kapitaltillskott till Trollabo 
Kraft AB 

Sammanfattning 
Herrljunga Elektriska AB äger 50 % av Trollabo Kraft AB. I samband med 
upprättande av bokslut för räkenskapsåret 2016 har styrelse och ledning för 
Trollabo Kraft AB konstaterat att det föreligger ett behov av nedskrivning av det 
bokförda värdet för ett vindkraftverk som bolaget äger. Anledningen är att 
marknadsvärdet på tillgångarna minskat till följd av utvecklingen på energi
marknaden som resulterat i låga priser såväl på elektricitet som på elcertifikat. 
Efter att Trollabo Kraft AB genomfört en nedskrivningsprövning, visades det att 
redovisat värde för bolagets andel i vindkraftverket bör skrivas ned med 580 tkr (ca 
10 %), vilket gjordes i årsredovisningen för 2016. Av årsredovisningen framgår det 
att Trollabo Kraft AB har ett eget kapital på totalt 191 747 kr, varav aktiekapitalet 
utgör 100 000 kr. 
Trollabo Kraft AB har beslutat att vidta förberedande åtgärder för att, vid behov, ha 
beredskap för ett aktieägartillskott, upp till sammanlagt 400 000 kr. Eventuella 
insatser ska då fördelas lika mellan aktieägarna. 
Nossan Förvaltnings AB beslutade den 30/5 2017 att: Nossan Förvaltnings AB 
rekommenderar Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun att bemyndiga 
Herrljunga Elektriska AB att vid behov lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB 
till högst 200 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-15 
Styrelseprotokoll Nossan Förvaltnings AB 2017-05-30 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås besluta att bemyndiga Herrljunga Elektriska 
AB att vid behov lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB till högst 
200 000 kr. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Herrljunga Elektriska AB bemyndigas att vid behov lämna kapitaltillskott 

till Trollabo Kraft AB till högst 200 000 kr. 

Expcdicrns till: Kommunfullmöktigc 

Justerandes sign Utdragsbeslyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Linda Rudenwall 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-09-15  
DNR KS 197/2017 942     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

Kapitaltillskott avseende från Herrljunga Elektriska till till Trollabo Kraft 
AB 
 
Sammanfattning 
Herrljunga Elektriska AB äger 50 % av Trollabo Kraft AB. I samband med upprättande av 
bokslut för räkenskapsåret 2016 har styrelse och ledning för Trollabo Kraft AB konstaterat 
att det föreligger ett behov av nedskrivning av det bokförda värdet för ett vindkraftverk 
som bolaget äger. Anledningen är att marknadsvärdet på tillgångarna minskat till följd av 
utvecklingen på energimarknaden som resulterat i låga priser såväl på elektricitet som på 
elcertifikat.  
 
Efter att Trollabo Kraft AB genomfört en nedskrivningsprövning, visades det att redovisat 
värde för bolagets andel i vindkraftverket bör skrivas ned med 580 tkr (ca 10 %), vilket 
gjordes i årsredovisningen för 2016. Av årsredovisningen framgår det att Trollabo Kraft 
AB har ett eget kapital på totalt 191 747 kr, varav aktiekapitalet utgör 100 000 kr.  
 
Trollabo Kraft AB har beslutat att vidta förberedande åtgärder för att, vid behov, ha 
beredskap för ett aktieägartillskott, upp till sammanlagt 400 000 kr. Eventuella insatser ska 
då fördelas lika mellan aktieägarna.  
 
Nossan Förvaltnings AB beslutade den 30/5 2017 att: Nossan Förvaltnings AB 
rekommenderar Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun att bemyndiga Herrljunga 
Elektriska AB att vid behov lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB till högst 200 000 
kr. 
 
Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll Nossan Förvaltnings AB 2017-05-30 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-15 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att bemyndiga Herrljunga Elektriska AB att vid behov 
lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB till högst 200 000 kr. 
 
Linda Rudenwall 
Ekonomichef 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 29 
2017-09-25 

KS § 161 DNR KS 108/2017 809 

Ny taxa för handläggning enligt miljöbalken 

Sammanfattning 
Förslaget till ny taxa baseras på SKLs (Sveriges kommuner och Landstings) 
senaste version av underlag för taxa enligt miljöbalken. Dokumentet har 
därefter reviderats med avseende på Herrljunga kommuns lokala för
utsättningar. Omarbetningar har även gjorts i samverkan med Vårgårda 
kommun. 
Revideringarna utgår från förändringar i lagstiftningen. Herrljunga kommuns 
taxa beslutades 2011 och flera lagstiftnings förändringar har skett sedan dess, 
till exempel har en ny miljöprövningsförordning börjat gälla. 
De stora skillnaderna från tidigare version av kommunens miljöbalkstaxa är 

• Tillsyn av skolor och förskolor höjs från 4 timmar per år till 6 timmar 
per år 

• Handläggning av tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter sänks 
från 4 timmar till 2 timmar. 

• Även mindre fordonstvättar beläggs med en årlig tillsynsavgift. 
• Golfbanor höjs från timavgift till en årlig avgift på 6 timmar. 

Timavgiften för miljöbalkstaxan i de angränsande kommunerna ser ut enligt 
följande: 

Herrljunga 
Vårgårda 
Vara 
Ulricehamn 

820 kr 
839 kr 
870 kr 
870 kr 

Borås 
Essunga 
Falköping 

1085 kr 
800 kr 
955 kr 

Av ovanstående framgår att Herrljunga kommun har en lägre timavgift än de 
flesta grannkommuner. Det är önskvärt att taxorna är så lika som möjligt i 
kommunerna. 
Kommunfullmäktige beslutade(§ 74/2017-06-20) att återremitteras ärendet till 
bygg- och miljönämnden för att utreda vad en justering av taxan nedåt, till 
Essunga kommuns nivå, skulle innebära. 
Bygg- och miljöförvaltningen har efter det (BMN § 38/2017-08-30) åter
kommit med förslag för ny taxa. Förslaget är oförändrat, vilket innebär att 
kommunfullmäktige föreslås höja taxa till 839:- och att varje år indexreglera 
taxan som SKL anvisningar rekommenderar för att upprätthålla samma 
standard i arbetet som tidigare. 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämnden § 38/2017-06-20 
Kommunfullmäktige§ 74/2017-06-20 
Bygg- och miljönämnden§ 23/2017-05-03 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (BMN § 23/2017) 
Taxebilaga 1-3 

Utdragsbestyrkande 

Ärende 10Ärende 10



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 30 
2017-09-25 

Fortsättning KS § 161 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut: 

• Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget 
till ny taxa för handläggning enligt miljöbalken. Det innebär bland annat 
en höjning av timtaxan från 820kr/timma till 839 kr/timma (2017 års 
nivå). 

• Den nya taxan föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
1. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget 

till ny taxa för handläggning enligt miljöbalken. Det innebär bland annat 
en höjning av timtaxan från 820kr/timma till 839 kr/timma 

2. Den nya taxan föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 2018. 
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TAXEBILAGA 2 
Sida 
1(84) 

  
  

 
Miljöenheten     
   
   
 
  

 
 
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamheter 
 
Följande förkortningar används i tabellen: 

 
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)  
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod  
AK= Avgiftsklass  
PN= Prövningsnivå  

 
A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

     JORDBRUK 
    Djurhållning 
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TAXEBILAGA 2  
Sida 
2(84) 

 

  
  

 

 
 
Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

2 kap 1 
§ 

1.10-i 5 B Anläggning för djurhållning med 
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande 
grisar som är tyngre än 30 kilogram och 
avsedda för produktion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 
§ 

1.11 5 B Anläggning med stadigvarande 
djurhållning av nötkreatur, hästar eller 
minkar med mer än 400 djurenheter, 
dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv 
upp till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex 
månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex 
månaders ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive 
valpar upp till åtta månaders ålder och 
avelshannar. 
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TAXEBILAGA 2  
Sida 
3(84) 

 

  
  

 

 
 
Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

2 kap 3 
§ 
 
 
 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20-1 
1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
3 

C 
 
 
 

Anläggning med stadigvarande 
djurhållning med mer än 100 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv 
upp till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex 
månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, 
inklusive smågrisar upp till tolv veckors 
ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller 
avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex 
månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive 
valpar upp till åtta månaders ålder och 
avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller 
kycklingmödrar, sexton veckor eller 
äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton 
veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, 
inklusive kycklingar och ungar upp till 
en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, 
emu eller nandu, inklusive kycklingar 
upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller 
äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till 
sex månaders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal 
djur som har en årlig sammanlagd 
utsöndring motsvarande 100 kilogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk 
träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt 
första stycket 16 ska det alternativ av 
kväve eller fosfor väljas som ger det 
lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 eller 2 §. 
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VK/ 
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- 1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande 
djurhållning med mer än 30 djurenheter 
(det högsta antalet djurenheter under 
året) men högst 100 djurenheter, dock 
inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som 
under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

- 1.2002 1 U Anläggning med stadigvarande 
djurhållning med minst 2 men högst 30 
djurenheter (det högsta antalet 
djurenheter under året), dock inte 
inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som 
under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

    Odling 
2 kap 4 

§ 
1.30 1 C Uppodling av annan mark än 

jordbruksmark för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

- 1.3001 1 U Växthus eller kemikalieintensiv odling 
med en odlingsyta som är större än 5000 
kvadratmeter. 

- 1.3002 1 U Växthus eller kemikalieintensiv odling 
med en odlingsyta som är större än 2000 
men högst 5000 kvadratmeter. 

- 1.3003 1 U Anläggning för torkning av gödsel. 
- 1.3004 1 U Odling av jordbruksmark som är större 

än 100 hektar för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion. 

- 1.3005 1 U Odling av jordbruksmark som är större 
än 10 hektar men högst 100 hektar för 
produktion av foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3006 1 U Fruktodling med en odlingsyta som är 
större än 1 hektar. 

    FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK   

3 kap 1 
§ 

5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där 
mer än 40 ton foder förbrukas per 
kalenderår. 

3 kap 2 
§ 

5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där 
mer än 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår, om inte verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där 
högst 1,5 ton foder förbrukas per 
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kalenderår. 
    UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, OLJA, 
GAS, KOL, MALM, MINERAL, 
BERG, NATURGRUS OCH ANNAT 

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 

§ 
10.10 14 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde 

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

- 10.1001 2 U Uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material (torv) 
efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är 
avslutad. 

4 kap 2 
§ 

10.11 22 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde 
som är större än 25 hektar, om 
verksamheten inte endast innebär 
uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut 
om att täkten är avslutad. 

4 kap 3 
§ 

10.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.20-1 
 

10.20-2 
 

10.20-3 
10.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

18 
 

16 
14 

B Täkt för annat än markinnehavarens 
husbehov av berg, naturgrus eller andra 
jordarter, om verksamheten inte 
1. omfattas av en 
bearbetningskoncession enligt lagen 
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen 
(1966:314) om kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, 
eller 
4. endast innebär uppläggning och 
bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material efter det att 
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om 
att täkten är avslutad. 
 
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven 
mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven 
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10.20-5 
10.20-6 

 
10.20-7 

 
10.20-8 

 
10.20-9 

 
10.20-

10 
 

12 
10 
 
9 
 
8 
 
7 
 
6 
 

mängd berg. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven 
mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven 
mängd berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven 
mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven 
mängd naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven 
mängd naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven 
mängd naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven 
mängd naturgrus eller andra jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven 
mängd naturgrus eller andra jordarter. 

- 10.2001 5 U Anläggning för tillverkning av stenvaror 
genom bearbetning av block ur bruten 
sten, där den totalt bearbetade stenytan 
är större än 1 000 kvadratmeter per 
kalenderår eller den totalt hanterade 
mängden är större än 800 ton per 
kalenderår. 

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

- 10.2003 2 U Uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material (berg, 
naturgrus eller andra jordarter) efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut 
om att täkten är avslutad. 

4 kap 4 
§ 

10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd 
naturgrus. 

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

4 kap 5 
§ 

10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen 
mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde 
större än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt 
uttagen mängd torv. 
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Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession 
enligt lagen (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

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

4 kap 6 
§ 

10.50 1 C Anläggning för sortering eller krossning 
av berg, naturgrus eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av 
detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller 
2. utanför område som omfattas av 
detaljplan eller områdesbestämmelser, 
om verksamheten bedrivs på samma 
plats under en längre tid än trettio 
kalenderdagar under en tolvmånaders-
period. 

- 10.5001 1 U Anläggning för sortering eller krossning 
av berg, naturgrus eller andra jordarter 
utanför område som omfattas av 
detaljplan eller områdesbestämmelser, 
om verksamheten bedrivs på samma 
plats under högst trettio kalenderdagar 
under en tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 
§ 

10.60 4 C Anläggning för framställning, 
bearbetning eller omvandling av bränsle 
eller bränsleprodukt som baseras på mer 
än 500 ton torv per kalenderår. 

- 
 

10.6001 2 U Anläggning för framställning, 
bearbetning eller omvandling av bränsle 
eller bränsleprodukt som baseras på 
högst 500 ton torv per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 10 

§ 
11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av 

kol eller brunkol. 
    Annan utvinningsindustri 

4 kap 17 
§ 

13.70 3 C Djupborrning som inte är 
tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §. 

    LIVSMEDEL OCH FODER 
    Slakterier 

5 kap 1 
§ 

15.10-i  
 

 
 

B Slakteri med en produktion baserad på 
en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn 

Ärende 10Ärende 10
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15.10-i1 
15.10-i2 

 
19 
11 

eller mer än 12 500 ton slaktvikt per 
kalenderår 
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per 
kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton 
slaktvikt per kalenderår. 

5 kap 2 
§ 

15.20 8 B Slakteri med en produktion baserad på 
mer än 7 500 ton men högst 12 500 ton 
slaktvikt per kalenderår 

5 kap 3 
§ 

15.30 4 C Slakteri med en produktion baserad på 
mer än 50 ton men högst 7 500 ton 
slaktvikt per kalenderår 

- 15.3001 2 U Slakteri för en produktion baserad på 
högst 50 ton slaktvikt per kalenderår 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till 
allmänheten. 

    Livsmedel av animaliska råvaror 
5 kap 4 

§ 
15.40-i 20 B Anläggning för framställning av 

livsmedel med beredning och behandling 
av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 75 ton per dygn 
eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 5 
§ 

15.45 10 B Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och behandling 
av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av mer än 2 000 ton men 
högst 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller glass eller endast 
innebär paketering. 

5 kap 6 
§ 

15.50 
 
 
 
 
 
 
 

15.50-1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 

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

5 
 

produktion av mer än 500 ton men högst 
2000 ton per kalenderår. 
- Beredning och behandling med en 
produktion av mer än 50 ton men högst 
500 ton per kalenderår. 

- 15.5001 3 U Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och behandling 
av enbart animaliska råvaror med en 
produktion av högst 50 ton per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till 
allmänheten. 

    Rökeri 
5 kap 7 

§  
15.80 

 
 

15.80-1 
 

15.80-2 

 
 
 
5 
 
3 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 
ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton 
rökta produkter per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta 
produkter per kalenderår. 

- 15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton 
rökta produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till 
allmänheten. 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 8 

§  
15.90-i  

 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

5 kap 9 
§ 

15.95 17 B Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och behandling 
av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 
10 000 ton men högst 75 000 ton per 
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kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, 
råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, 
maltdryck, läskedryck, jäst eller 
kafferostning eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 10 
§ 

15.101 9 C Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och behandling 
av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 
000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, 
råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, 
maltdryck, läskedryck, jäst eller 
kafferostning eller endast innebär 
paketering. 
 

- 15.9001 4 U Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och behandling 
av enbart vegetabiliska råvaror för en 
produktion av högst 2 000 ton produkter 
per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. Punkten 
gäller inte heller restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till 
allmänheten. 

    Kvarnprodukter 
5 kap 11 

§ 
 

15.125 
 
 
 
 
 
 
 

15.125-
1 

15.125-
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 
5 

C Framställning av livsmedel med 
tillverkning av kvarnprodukter samt 
beredning och behandling av 
kvarnprodukter, med en produktion av 
mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 
§ eller endast innebär paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton 
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per kalenderår. 
- 15.1250

1 
1 U Framställning av livsmedel med 

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

- 15.1250
2 

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

    Livsmedel av kombinerade råvaror 
5 kap 12 

§ 
 

15.131-i 18 B Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och behandling 
av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av en 
slutprodukt vars innehåll av animaliskt 
ursprung uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och 
produktionen uppgår till mer än 75 ton 
per dygn eller mer än 18 750 ton per 
kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen 
uppgår till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger 
animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton 
överstiger talet 250 multiplicerat med 
animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 
minskat med det tal som bestäms genom 
att multiplicera 22,5 med talet för det 
animaliska materialets viktprocent av 
slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten innebär endast paketering. 

5 kap 13 
§ 

15.141 15 B Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och behandling 
av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av mer än 
5 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
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2. endast avser glass eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 14 
§ 

15.151 8 C Anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och behandling 
av både animaliska och vegetabiliska 
råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av mer än 
400 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär 
paketering. 
 

 15.1310
1 

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

    Mjölkprodukter 
5 kap 15 

§ 
 

15.170-i 12 B Anläggning för framställning av 
mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av mer än 200 
ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde. 

5 kap 16 
§ 
 

15.180 
 
 
 
 
 
 

15.180-
1 

15.180-
2 
 

15.180-3 

 
 
 
 
 
 
 
9 
8 
 
5 

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

- 15.1800
1 

1 U Anläggning för framställning av 
mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av högst 500 
ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, 
caféer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till 
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allmänheten. 
    Oljor och fetter 

5 kap 17 
§ 

15.185-i 17 B Anläggning för framställning eller 
raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter 
med en produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om 
produktionen baseras på animaliska 
råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om 
produktionen baseras på enbart 
vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

5 kap 18 
§ 
 

15.190 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning eller 
raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller 
produkter av sådana oljor eller fetter 
med en produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 
ton per kalenderår, om produktionen 
baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 
ton per kalenderår, om produktionen 
baseras på vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §. 

5 kap 19 
§ 
 

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

- 15.2000
1 

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

    Glass 
5 kap 20 

§ 
 

15.210 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

B Anläggning för tillverkning av glass med 
en produktion av 
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 
ton per kalenderår om produktionen 
baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 
ton per kalenderår om produktionen 
baseras på endast vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 
§ 
 

15.220 3 C Anläggning för tillverkning av glass med 
en produktion av mer än 10 ton men 
högst 15 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

- 15.2200
1 

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

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 22 

§ 
 

15.230 19 B Anläggning för framställning av råsprit 
eller alkoholhaltig dryck genom jäsning 
eller destillation med en produktion av 
mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton 
ren etanol per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 
§. 

5 kap 23 
§ 
 

15.240 
 
 
 
 
 
 
 

15.240-
1 
 

15.240-
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
7 
 
5 

C Anläggning för framställning av råsprit 
eller alkoholhaltig dryck genom jäsning 
eller destillation motsvarande en årlig 
produktion av mer än 10 ton men högst 5 
000 ton ren etanol per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 
§. 
 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton 
ren etanol per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren 
etanol per kalenderår. 
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15.240-

3 

 - Mer än 10 ton men högst 100 ton ren 
etanol per kalenderår. 

- 15.2400
1 

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

- 15.2400
2 

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

    Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 24 

§ 
 

15.250 
 
 
 

11 
 
 
 

B Bryggeri eller annan anläggning för 
framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av mer än 
10 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 
§. 

5 kap 25 
§ 
 

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

- 15.2600
1 

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

    Jäst 
5 kap 26 

§ 
15.270 17 B Tillverkning av jäst med en produktion 

av mer än 100 ton men högst 75 000 ton 
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 per kalenderår eller för framställning av 
startkulturer av mikroorganismer för 
livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd 
reaktorvolym om minst tio kubikmeter. 
Tillståndsplikt gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 
§. 

- 15.2700
1 

4 U Tillverkning av jäst med en produktion 
av högst 100 ton per kalenderår eller för 
framställning av startkulturer av 
mikroorganismer för livsmedelsindustri 
eller jordbruk, om anläggningen har en 
sammanlagd reaktorvolym om högst tio 
kubikmeter. 

    Kafferostning 
5 kap 27 

§ 
 

15.280 
 
 
 
 

15.280-
5 
 

15.280-
6 

 
 
 
 
 
9 
 
5 

C Anläggning för rostning av mer än 100 
ton men högst 75 000 ton kaffe per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 
§. 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per 
kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 
3 000 ton kaffe per kalenderår. 

- 15.2800
1 

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

    Paketering av livsmedel 
5 kap 28 

§ 
15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell 

förpackning av animaliska eller 
vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet enligt 
någon av 1–27 §§. 

    Foder av animaliska råvaror 
5 kap 29 

§ 
 

15.330-i 11 B Anläggning för framställning av foder 
med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 75 ton foder per dygn eller mer 
än 18 750 ton foder per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten endast avser mjölk eller 
endast innebär paketering. 
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5 kap 30 
§ 
 

15.340 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.340-
1 
 

15.340-
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
5 

C Anläggning för framställning av foder 
med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av 
mer än 500 ton men högst 18 750 ton 
foder per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast 
innebär paketering. 
 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton 
produkter per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton 
produkter per kalenderår. 

- 15.3400
1 

1 U Anläggning för framställning av foder 
med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av 
högst 500 ton produkter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av endast 
mjölk eller endast innebär paketering. 

    Foder av vegetabiliska råvaror 
5 kap 31 

§ 
 

15.350-i 9 B Anläggning för framställning av foder 
med beredning och behandling av enbart 
vegetabiliska råvaror med en produktion 
av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är 
i drift i högst 90 dygn i rad under ett 
kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten endast innebär paketering. 

5 kap 32 
§ 
 

15.360 5 C Anläggning för framställning av foder 
med beredning och behandling av enbart 
vegetabiliska råvaror med en produktion 
av mer än 5 000 ton men högst 75 000 
ton produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från 
vegetabiliska oljor eller fetter eller 
endast innebär paketering 
 

- 15.3600
1 

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

    Foder av kombinerade råvaror 
5 kap 33 

§ 
 

15.370-i 10 B Anläggning för framställning av foder 
med beredning och behandling av 
animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, 
med en produktion av en slutprodukt 
vars innehåll av animaliskt material 
uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och 
produktionen uppgår till mer än 75 ton 
per dygn eller mer än 18 750 ton per 
kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen 
uppgår till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger 
animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton 
överstiger talet 250 multiplicerat med 
animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 
minskat med det tal som bestäms genom 
att multiplicera 22,5 med talet för det 
animaliska materialets viktprocent av 
slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten endast innebär paketering. 

    TEXTILVAROR 
6 kap 1 

§ 
17.10-i  

 
 

17.10-i1 
 

17.10-i2 
 

 
 
 
 

24 
 

22 

B Anläggning för förbehandling eller 
färgning av mer än10 ton textilfibrer 
eller textilier per dygn eller mer än 2 500 
ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår. 
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller 
textilier per kalenderår. 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

6 kap 2 
§ 

17.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för förbehandling eller 
färgning av mer än 200 ton men högst 
2 500 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av 
mer än 200 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. medför utsläpp av avloppsvatten och 
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17.20-1 

 
 

17.20-2 
 
 
 
 

17.20-3 

 
14 
 
 

13 
 
 
 
 

11 

utsläpp till luft av högst 3 ton flyktiga 
organiska föreningar per kalenderår. 
 
- Annan beredning än förbehandling eller 
färgning av mer än 2500 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 
1000 ton men högst 2500 ton textilfibrer 
eller textilier per kalenderår eller för 
annan beredning av mer än 1000 ton 
men högst 2500 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 
200 ton men högst 1000 ton textilfibrer 
eller textilier per kalenderår eller för 
annan beredning av mer än 200 ton men 
högst 1 000 ton textilmaterial per 
kalenderår. 

6 kap 3 
§  

17.30 5 C Anläggning för förbehandling, färgning 
eller annan beredning av mer än 10 ton 
men högst 200 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
§. 

- 17.3001 3 U Anläggning för förbehandling, färgning 
eller annan beredning av högst 10 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
 7 kap 1 

§ 
18.10-i 18  B Anläggning för garvning av mer än 12 

ton hudar eller skinn per dygn eller mer 
än 3 000 ton hudar eller skinn per 
kalenderår. 

7 kap 2 
§ 

18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 100 
ton men högst 3 000 ton hudar eller 
skinn per kalenderår eller för annan 
beredning av mer än 100 ton hudar eller 
skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
§. 

7 kap 3 
§ 

18.30 
 
 

5 
 
 

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

- 18.3001 1 U Anläggning för garvning eller annan 
beredning av högst 2 ton hudar eller 
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skinn per kalenderår. 
    TRÄVAROR 
    Kemikaliebehandling av trä och 

träprodukter 
8 kap 1 

§ 
20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller 

träprodukter med kemikalier med en 
produktion av 
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per dygn eller mer än 18 
750 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om 
verksamheten endast avser behandling 
mot blånadssvamp. 

8 kap 2 
§ 

20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller 
träprodukter med kemikalier med en 
produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per dygn eller högst 18 750 
kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten endast avser behandling 
mot blånadssvamp. 

    Sågning, hyvling och svarvning av trä 
8 kap 3 

§ 
20.20 

 
 
 
 

20.20-1 
20.20-2 

 
20.20-3 

 
 
 
 
 

17 
14 
 

11 
 

B Sågverk eller annan anläggning för 
tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 
70 000 kubikmeter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 000 kubikmeter per 
kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 
500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 
200 000 kubikmeter per kalenderår. 

8 kap 4 
§ 

20.30 
 
 
 
 
 
 

20.30-1 
 

20.30-2 

 
 
 
 
 
 
 
6 
 
4 

C Sågverk eller annan anläggning för 
tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 6 
000 kubikmeter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 3 §. 
 
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 
70 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 
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000 kubikmeter per kalenderår. 
- 20.3001 3 U Sågverk eller annan anläggning för 

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

 20.3002 1 U Sågverk eller annan anläggning för 
tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en 
produktion av högst 500 kubikmeter per 
kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen av 
jordbruksprodukter 
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8 kap 5 
§ 

20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.40-1 
 
 

20.40-2 
 
 
 

20.40-3 
 
 
 

20.40-4 
 
 

20.40-5 
 
 
 

20.40-6 
 
 
 

20.40-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
7 
 
 
 
4 
 
 
 
8 
 
 
7 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

C Anläggning för framställning eller 
bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 1 000 
kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår, eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer 
än 5 000 kubikmeter råvara per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig 
flisning. 
 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 100 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 10 000 
kubikmeter men högst 100 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 150 000 
kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 20 000 
kubikmeter men högst 150 000 
kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 3 000 
kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad 
på mer än 5 000 kubikmeter råvara per 
kalenderår. 

- 20.4001 1 U Anläggning för framställning eller 
bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på 
skogs- eller jordbruksprodukter, i form 
av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på högst 1 000 
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kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- 20.4002 1 U Anläggning för framställning eller 

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

- 20.4003 1 U Anläggning för framställning eller 
bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på 
skogs- eller jordbruksprodukter, i form 
av pellets eller briketter, baserad på 
högst 5 000 kubikmeter råvara per 
kalenderår. 

    Träbaserade skivor, fanér, plywood 
och spån 

8 kap 6 
§ 

20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av mer 
än 600 kubikmeter per dygn eller mer än 
150 000 kubikmeter per kalenderår av 
OSB-skivor, träfiberskivor eller 
spånskivor. 

8 kap 7 
§ 

20.60 
 
 
 
 
 
 

20.60-1 
20.60-2 

 
 
 

20.60-3 

 
 
 
 
 
 
 
9 
9 
 
 
 
7 
 

 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller 
högst 150 000 kubikmeter per kalenderår 
av OSB-skivor, träfiberskivor, 
spånskivor eller andra produkter av spån. 
 
-fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 
150 000 kubikmeter per kalenderår av 
OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor 
eller andra produkter av spån. 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av 
OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor 
eller andra produkter av spån. 

    Lagring av timmer 
8 kap 8 

§ 
20.70 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.70-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m³ fub) på land med 
begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m³ fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 10 §. 
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20.70-2 
 
 
 
 

20.70-3 

 
 
8 
 
 
 
 
7 

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land 
med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 
200 000 kubikmeter på land med 
begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 
40 000 kubikmeter i vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men 
högst 80 000 kubikmeter med begjutning 
av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 
40 000 kubikmeter i vatten. 

8 kap 9§  20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.80-1 
 

20.80-2 
 

20.80-3 
 

20.80-4 
 

20.80-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
5 
 
3 
 
7 
 
5 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m³ fub), om lagringen 
sker på land utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m³ fub), om lagringen 
sker på land med vattenbegjutning och 
inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m³ fub) i vatten, om 
lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 
§. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 
20 000 kubikmeter på land med 
vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter på land med 
vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan 
vattenbegjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter i vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 
5 000 kubikmeter i vatten. 

- 20.8001 3 U Anläggning för lagring av mer än 500 
kubikmeter timmer men högst 2000 
kubikmeter fast mått under bark (m3 
fub), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning. 

- 20.8002 1 U Anläggning för lagring av högst 500 
kubikmeter timmer fast mått under bark 
(m3 fub) i vatten. 

8 kap 10 
§ 

20.90 3 C Anläggning för lagring av timmer som 
inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex veckor, 
behövs med anledning av storm eller 
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orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) på land med 
begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten. 

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

    Behandling av blånadssvamp 
8 kap 11 

§ 
20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och 

träprodukter mot blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 

- 21.1001 4 U Anläggning för framställning av 
pappersmassa om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 1§ 

9 kap 3 
§ 

21.40 9 B Anläggning för framställning i 
industriell skala av högst 20 ton per dygn 
eller högst 7 300 ton per kalenderår av 
papper, papp eller kartong. 

- 21.4001 3 U Anläggning för framställning av papper, 
papp eller kartong om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§. 
 

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK  
PRODUKTION 

10 kap 1 
§ 

22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker 
med heatsetfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 
eller 4 §. 

10 kap 2 
§ 

22.20 5 C Anläggning med tillverkning av 
metallklichéer. 

10 kap 3 
§ 

22.30 8 B Anläggning med utsläpp av 
processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior framkallas 
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per kalenderår. 
10 kap 4 

§ 
22.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.40-1 
 
 

22.40-2 
 
 

22.40-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
6 
 
 
4 

C Anläggning  
1. utan utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 50 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, 
eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 5 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 3 §. 
 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 50 000 kvadratmeter 
framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 15 000 kvadratmeter men 
högst 50 000 kvadratmeter framkallas 
per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 5 000 kvadratmeter men 
högst 15 000 kvadratmeter framkallas 
per kalenderår. 

- 22.4001 2 U Anläggning utan utsläpp av 
processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadratmeter men högst  
50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller 
papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4002 1 U Anläggning utan utsläpp av 
processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior framkallas 
per kalenderår. 

- 22.4003 1 U Anläggning utan utsläpp av 
processavloppsvatten där högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior framkallas 
per kalenderår. 

- 22.4004 2 U Anläggning med utsläpp av 
processavloppsvatten där mer än 1 000 
kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior framkallas 
per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 22.30. 
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- 22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av 
processavloppsvatten där högst 1 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior framkallas 
per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE 

11 kap 6 
§ 

23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter 
ur kol, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

    KEMISKA PRODUKTER 
    Organiska kemikalier 

12 kap 2 § 24.02-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 4 § 24.04-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syreinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 6 § 24.06-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton svavelinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 8 § 24.08-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton kväveinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 10 § 24.10-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton fosforinnehållande organiska föreningar per 
kalenderår 

12 kap 12 § 24.12-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 13 § 24.13-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton metallorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 14 § 24.14-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton metallorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 16 § 24.16-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton plaster per kalenderår 

12 kap 18 § 24.18-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syntetgummi per kalenderår 

12 kap 20 § 24.20-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton färgämnen eller pigment per kalenderår 

12 kap 22 § 24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

    Oorganiska kemikalier 
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12 kap 24 § 24.24-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton gaser per kalenderår 

12 kap 26 § 24.26-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton syror per kalenderår 

12 kap 28 § 24.28-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton baser per kalenderår 

12 kap 30 § 24.30-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton salter per kalenderår 

12 kap 32 § 24.32-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 
ton icke-metaller, metalloxider eller andra 
oorganiska föreningar per kalenderår 

    Gödselmedel 
12 kap 34 § 24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
högst 20 000 ton enkla eller sammansatta 
gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

    Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 36 § 24.36-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 37 § 24.37 26 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av 
biotekniska organismer för bekämpningsändamål 

    Läkemedel 
12 kap 39 § 24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 40 § 24.40 
 
 
 
 
 
 

24.40-1 
24.40-2 

 
24.40-3 

 
24.40-4 

 
 
 
 
 
 
 

11 
8 
 
6 
 

3 

C Anläggning för att genom endast 
fysikaliska processer tillverka läkemedel 
(farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek 
eller sjukhus eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. 
 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per 
kalenderår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 § 24.41 8 C Anläggning för behandling av 
mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 
eller 42-47 §§. 

    Sprängämnen 
12 kap 43 § 24.43-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller 

biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 1 000 ton sprängämnen 
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per kalenderår 
    Annan kemisk tillverkning 

12 kap 44 § 24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska eller 
biologiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka organiska eller oorganiska 
ämnen, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala. 

12 kap 45 § 24.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom endast 
fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska 
produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom 
extraktion ur biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per 
kalenderår, om det i verksamheten inte 
används eller tillverkas någon kemisk 
produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats 
av Kemikalieinspektionen är 
klassificerad eller uppfyller kriterierna 
för att klassificeras med de riskfraser 
som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 
”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande på huden kategori 
1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, 
”frätande på huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, 
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24.45-1 
 

24.45-2 
24.45-3 
24.45-4 
24.45-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

16 
10 
10 
6 

”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 
”farligt för vattenmiljön kategori akut 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller 
”farligt för ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om 
tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton 
per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om tillverkningen 
uppgår till högst 2 000 ton per 
kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska 
produkter genom destillation, eller 
5. om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 19 kap. 
 
-verksamheten avser gas- eller 
vätskeformiga kemiska produkter 
-verksamheten avser 
läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska 
artiklar 
-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Anläggning för att genom endast 
fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur 
biologiskt material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per 
kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §,  
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska 
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24.46-4 

 
 
 
 
 
9 
 
 
 
8 
 
6 
 
 
5 

produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation, 
eller 
5. andra kemiska produkter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 ton färg eller lack per 
kalenderår, eller mer än 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per 
kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur 
biologiskt material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 

- 24.4601 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka högst 10 ton 
färg eller lack per kalenderår. 

- 24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka högst 10 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4603 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka högst 5 000 
ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, 
om tillverkningen sker genom destillation. 

12 kap 47 § 24.47 8 C Anläggning för att genom endast 
fysikaliska processer, i försöks-, pilot- 
eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per 
kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
tillverka 
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1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 1 

§ 
25.10 

 
 
 
 
 
 

25.10-1 
 

25.10-2 

 
 
 
 
 
 
 

16 
 

12 
 

B Anläggning för att genom vulkning 
tillverka gummivaror, om produktionen 
baseras på mer än 
2 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 2 
§ 

25.11 
 
 
 
 
 
 

25.11-1 
 

25.11-2 
 

25.11-3 
 

25.11-4 
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C Anläggning för att genom vulkning 
tillverka gummivaror, om produktionen 
baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 
3 eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

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

13 kap 3 
§ 

25.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom ytterligare 
polymerisation tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 200 ton plastråvara 
per kalenderår, 
2. polyuretan med användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 20 ton plastråvara per 
kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras 
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25.20-1 
 
 

25.20-2 
 
 
 
 

25.20-3 
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10 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

på mer än 20 ton plastråvara per 
kalenderår. 
 
- Polyuretan utan användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 200 ton plastråvara 
per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 500 ton plastråvara 
per kalenderår, eller annan plast om 
produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 20 ton men högst 500 
ton plastråvara per kalenderår, eller 
annan plast om produktionen baseras på 
mer än 20 men högst 500 ton plastråvara 
per kalenderår. 

13 kap 4 
§ 

25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare 
polymerisation tillverka produkter av 
plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton 
plastråvara per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt  
3 §. 

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

13 kap 5 
§ 

25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med 
plast. 

13 kap 6 
§ 

25.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.50-1 
25.50-2 

 
25.50-3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
4 
 
3 
 

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

25.50-5 
 
 

25.50-6 
 
 

25.50-7 
 
 

25.50-8 

9 
 
7 
 
 
5 
 
 
4 
 
 
3 

- Mer än 20 ton men högst 200 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller 
kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton 
plastråvara per kalenderår för beläggning 
eller kalandrering med plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton 
plastråvara per kalenderår för beläggning 
eller kalandrering med plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton 
plastråvara per kalenderår för beläggning 
eller kalandrering med plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton 
plastråvara per kalenderår för beläggning 
eller kalandrering med plast. 

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

- 25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på 
högst 1 ton plastråvara per kalenderår 
och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast. 

    MINERALISKA PRODUKTER 
    Glas, glasvaror och keramiska 

produkter 
14 kap 1 

§ 
26.05-i 14 B Anläggning för tillverkning av glas 

inklusive glasfiber med smältning av 
mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 
000 ton per kalenderår. 

14 kap 2 
§ 

26.10-i 14 B Anläggning för smältning av mineraler, 
inklusive tillverkning av mineralull, med 
smältning av mer än 20 ton per dygn 
eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

- 26.1001 5 U Anläggning för tillverkning av varor av 
glasfiber. 

Ärende 10Ärende 10



 
 
 
 

TAXEBILAGA 2  
Sida 
35(84) 

 

  
  

 

 
 
Lagrum 
i MPF 

VK/ 
KK AK PN Beskrivning 

14 kap 3 
§ 

26.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.20-1 
 
 

26.20-2 
 
 

26.20-3 
 
 

26.20-4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
8 
 
 

11 
 
 
8 
 

B Anläggning för tillverkning av glas eller 
glasvaror som omfattar blandning av 
glasråvaror (mäng), smältning eller 
syrabehandling av glas, om 
verksamheten innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas 
per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror 
förbrukas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
eller 2 §. 
 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar 
förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton 
glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än 
sådana med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar) förbrukas per 
kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton 
andra glasråvaror (än sådana med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar) 
förbrukas per kalenderår. 

14 kap 4 
§ 

26.30 5 C Anläggning för tillverkning av glas eller 
glasvaror som omfattar blandning av 
glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling 
av glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar 
förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror 
förbrukas per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
1, 2 eller 3 §. 

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

14 kap 5 
§ 

26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
§. 

14 kap 6 
§ 

26.50-i 11 B Anläggning för att tillverka keramiska 
produkter genom bränning, särskilt 
takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, 
stengods eller porslin, med en 
1. produktion av mer än 75 ton per dygn 
eller mer än 18 750 ton per kalenderår, 
eller 
2. ugnskapacitet på mer än fyra 
kubikmeter och med en satsningsdensitet 
på mer än 300 kilogram per kubikmeter. 

14 kap 7 
§ 

26.51 11 B Anläggning för att genom bränning 
tillverka mer än 50 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om glasyr med 
tillsats av tungmetaller används. 

- 26.5101 3 U Anläggning för att genom bränning 
tillverka högst 50 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om glasyr med 
tillsats av tungmetaller används. 

14 kap 8 
§ 

26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 
100 ton keramiska produkter per 
kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 
eller 7 §. 

- 26.6001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 
ton keramiska produkter per kalenderår. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 
- 26.7001 4 U Anläggning för att 

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

14 kap 10 
§ 

26.80 27 B Anläggning för tillverkning av cement. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 
§. 

14 kap 11 § 26.90-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer 
än 50 ton kalk per dygn eller mer än 12 
500 ton kalk per kalenderår. 

14 kap 12 § 26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 
ton kalk, krita eller kalkprodukter per 
kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om 
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verksamheten är tillståndspliktig enligt 
9, 10 eller 11 §. 

- 26.1000
1 

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

14 kap 13 §  26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 
500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, 
eller 
2. varor av betong, lättbetong eller 
cement per kalenderår. 

- 26.1100
1 

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

14 kap 14 § 26.120 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 
500 ton varor av gips per kalenderår. 

- 26.1200
1 

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

    Andra mineraliska produkter 
14 kap 15 § 26.130-i 15 B Anläggning för tillverkning av asbest 

eller av asbestbaserade produkter. 
14 kap 16 § 26.140 15 B Anläggning för behandling eller 

omvandling av asbest. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 
 

26.150-
1 
 

26.150-
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8 
 
7 
 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller 
2. som ställs upp utanför område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser i 
mer än 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 
 
- Inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 
kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

- 26.1500
1 

1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs 
upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i högst 90 
kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 
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14 kap 18 § 26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av 
asfalt 

14 kap 19 § 26.170-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer 
än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 
ton magnesiumoxid per kalenderår. 

 26.1700
1 

5 U Anläggning för tillverkning i ugn av 
högst 12 500 ton magnesiumoxid per 
kalenderår. 

14 kap 20 § 26.180 7 C Anläggning för tillverkning av 
konstgjorda mineralfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i denna förordning 

    STÅL OCH METALL 
15 kap 7 

§ 
27.32 

 
 
 

27.32-1 
 

27.32-2 

 
 
 
 

13 
 

10 

B Anläggning för att behandla 
järnbaserade metaller genom 
kallvalsning av högst 100 000 ton stål 
per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 
§ 

27.40-i  
 

27.40-i1 
 

27.40-i2 
 
 

27.40-i3 
 

27.40-i4 
 

 
 
 

12 
 

11 
 
 
9 
 
7 
 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, 
om produktion är mer än 20 ton per dygn 
eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där form- eller gjutsand 
används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton 
järn eller stål per kalenderår där form- 
eller gjutsand används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där inte form- eller gjutsand 
används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton 
järn eller stål per kalenderår där inte 
form- eller gjutsand används. 

15 kap 9 
§ 

27.50 
 
 
 
 
 

27.50-1 
 
 
 

27.50-2 

 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
8 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, 
aluminium, zink eller magnesium, om 
produktionen är mer än 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 
eller 14 §. 
 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton 
järn eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton 
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27.50-3 
 
 
 

27.50-4 

 
 
 
7 
 
 
 
7 

aluminium, zink eller magnesium per 
kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton 
järn eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton 
aluminium, zink eller magnesium per 
kalenderår. 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton 
järn eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton 
aluminium, zink eller magnesium per 
kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton 
järn eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton 
aluminium, zink eller magnesium per 
kalenderår. 

15 kap 10 § 27.60 3 C Anläggning för att gjuta järn, stål, 
aluminium, zink eller magnesium, om 
produktionen är mer än 10 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 1 U Anläggning för att gjuta järn, stål, 
aluminium, zink eller magnesium, om 
produktionen är högst 10 ton per 
kalenderår. 
 

15 kap 12 § 27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat 
eller sekundärt råmaterial producera 
högst 1 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår, om produktionen sker genom 
metallurgiska, kemiska eller 
elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

- 27.1000
1 

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

15 kap 14 § 27.101-i 
 
 
 
 
 

27.101-
i1 

 
 
 
 
 
 

21 
 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta 
eller legera icke-järnmetaller, oavsett om 
metallerna är återvinningsprodukter eller 
inte, om produktion är mer än 20 ton per 
dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton metaller per 
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27.101-
i2 

19 kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 
metaller per kalenderår. 

15 kap 15 § 27.110 
 
 
 
 
 
 

27.110-1 
 

27.110-2 

 
 
 
 
 
 
 

11 
 
9 

B Anläggning för att smälta eller legera 
icke-järnmetaller, oavsett om metallerna 
är återvinningsprodukter eller inte. 
 Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
13 eller 14 § eller endast avser gjuterier. 
 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton 
icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter. 

15 kap 16 § 27.120 
 
 
 
 
 

27.120-
1 

27.120-
2 
 

27.120-
3 
 

27.120-
4 

 
 
 
 
 
 

26 
21 
 

13 
 
9 

B 

Anläggning för att yrkesmässig smälta 
eller raffinera icke-järnmetall ur annan 
råvara 
och genom andra processer än de som 
anges i  
11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 
ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton 
per kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 § 27.130 
 
 
 
 
 

27.130-
1 

27.130-
2 
 

27.130-
3 
 

27.130-
4 
 

27.130-
5 

 
 
 
 
 
 

22 
14 
 

11 
 
9 
 
8 
 
7 

B Anläggning för att gjuta andra metaller 
än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, om produktionen är mer än 
50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
13 eller 14 §. 
 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton 
per kalenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton 
per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. 
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27.130-

6 
15 kap 18 § 27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller 

än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, om produktionen är mer än 
1 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
13, 14 eller 17 §. 

- 27.1400
1 

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

    METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING 
OCH FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 1 
§ 

28.10-i 
 
 
 
 

28.10-i1 
 

28.10-i2 
 
 

28.10-i3 
 
 

28.10-i4 

 
 
 
 
 

13 
 

11 
 
 
8 
 
 
7 

B Anläggning för kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller 
plast, om behandlingsbaden har en 
sammanlagd volym av mer än 30 
kubikmeter. 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 
10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 
1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 
100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 

16 kap 2 
§ 

28.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.20-1 
 

28.20-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
9 
 

B Anläggning för kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller 
plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd 
volym av mer än 1 kubikmeter men 
högst 30 kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 
10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte betning med 
betpasta 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 
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28.20-3 

 
 

28.20-4 

 
7 
 
 
7 

10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 
000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 
100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 
10 kubikmeter men högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 

16 kap 3 
§ 

28.25 
 
 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

 
 
 
 
 
 
4 
 
2 

C Anläggning för kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling av metall eller 
plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning 
med betpasta eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
-om verksamheten ger upphov till mer 
än 1 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 
1 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 

16 kap 4 
§ 

28.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.30-1 
 

28.30-2 
 

28.30-3 
 

28.30-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
9 
 
8 
 
7 

B Anläggning för  
1. beläggning med metall på annat sätt 
än genom kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling, om verksamheten ger 
upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än 
aluminium eller stål, om verksamheten 
ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning 
med metall som sker med vakuummetod. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 
000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per 
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kalenderår. 
16 kap 5 

§ 
28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med 

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

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

16 kap 6 
§ 

28.50 
 
 
 
 
 
 

28.50-1 
 

28.50-2 
 
 

28.50-3 
 
 

28.50-4 
 
 

28.50-5 
 

28.50-6 
 
 

28.50-7 
 
 

28.50-8 

 
 
 
 
 
 
 

12 
 
9 
 
 
7 
 
 
5 
 
 
9 
 
7 
 
 
5 
 
 
4 

B Anläggning för termisk ytbehandling i 
form av varmdoppning eller termisk 
sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
15 kap. 3 §. 
 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 
ton per kalenderår utan uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår 
utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men 
högst 100 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 
ton per kalenderår med uppsamling och 
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår 
med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton 
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men högst 1 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men 
högst 100 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. 

16 kap 7 
§ 

28.71 1 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 10 §. 

- 28.7101 1 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 
16 kap 8 

§ 
28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller 

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

16 kap 9 § 28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller 
termiska metoder yrkesmässigt ta bort 
lack eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 
§ eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 10 § 28.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.95-1 
 

28.95-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
4 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger 
upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om 
verksamheten inte är en fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 
4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram 
betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter 
yta per kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller 
per kalenderår eller härdning av mer än 1 
ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 50 
kilogram men högst 2 ton per kalenderår, 
eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod 
med en metallförbrukning av mer än 500 
kilogram per kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som 
omfattas av mer än två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som 
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omfattas av högst två punkter ovan. 
- 28.9501 1 U Anläggning, som omfattas av någon eller 

några av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger 
upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om 
verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt någon av 
beskrivningarna i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram 
betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till 
avloppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter 
yta per kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller 
per kalenderår eller härdning av högst 1 
ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av högst 50 kilogram 
per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, 
om metallförbrukningen uppgår till 
högst 500 kilogram per kalenderår. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17 kap 1 

§ 
31.10 26 A Anläggning för att tillverka batterier 

eller ackumulatorer som innehåller 
kadmium, bly eller kvicksilver. 

17 kap 2 
§ 

31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier 
eller ackumulatorer som inte innehåller 
kadmium, bly eller kvicksilver. 

17 kap 3 
§ 

31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller reparera 
ljuskällor som innehåller kvicksilver. 

17 kap 4 
§ 

31.40-i 28 A Anläggning för att tillverka 
grafitelektroder genom bränning eller 
grafitisering. 

17 kap 5 
§ 

31.50 28 A Anläggning för att tillverka kol- eller 
grafitelektroder. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 
§. 

17 kap 6 
§ 

31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd 
eller elektrisk kabel. 

    METALLBEARBETNING 
    Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 
§  

34.10 7 C Anläggning för tillverkning av fler än 
100 fordonsmotorer per kalenderår. 

- 34.1001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 
fordonsmotorer per kalenderår. 
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18 kap 2 
§ 

34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller 
reaktorer. 

    Motorfordon 
18 kap 3 

§ 
34.30 

 
 
 
 
 
 

34.30-1 
 

34.30-2 
 
 

34.30-3 
 
 

34.30-4 
 
 

34.30-5 
 

34.30-6 
 
 

34.30-7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

28 
 

24 
 
 

20 
 
 

12 
 
 

24 
 

16 
 
 

10 
 
 

B Anläggning för tillverkning och 
sammansättning per kalenderår av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton, eller 
2. fler än 1 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer 
än 3,5 ton. 
 
- Fler än 200 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men 
högst  
200 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 
100 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 
50 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 20 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer 
än 3,5 ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 
20 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 
000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

18 kap 4 
§ 

34.40 9 C Anläggning för tillverkning och 
sammansättning per kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer 
än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 
§. 

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

    Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 5 

§ 
34.50 9 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

    Maskinell metallbearbetning 
18 kap 7 

§ 
34.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.70-1 
 
 

34.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

14 

B Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 
kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 
6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa 
behållare som är kopplade antingen till 
metallbearbetningsmaskin eller till öppnade 
behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin. 
- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större 
än 75 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större 
än 20 kubikmeter men högst 75 
kubikmeter. 

18 kap 8 
§ 

34.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 
 
 
 

34.80-2 
 
 
 

34.80-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
6 
 
 
 
4 

C Anläggning där det förekommer 
maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större 
än 1 kubikmeter, om verksamheten inte 
är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. 
Med total tankvolym avses det samma 
som i 7 § andra stycket. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större 
än 10 kubikmeter men högst 20 
kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större 
än 5 kubikmeter men högst 10 
kubikmeter. 
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- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större 
än 1 kubikmeter men högst 5 
kubikmeter. 

- 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer 
maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 
kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det samma 
som i 7 § andra stycket. 

    Gas- och oljeplattformar 
- 35.1001 18 U Plattform för verkstad på vattnet när 

fråga är om förläggning nära kusten för 
montering, utrustning, ombyggnad, 
reparation, underhåll eller liknande 
åtgärd. 

    Skeppsvarv 
18 kap 10 § 35.20 4 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

19 kap 1 
§ 

   Med förbrukning avses i detta kapitel 
lösningsmedelstillförseln minskad med 
den mängd som i tekniskt eller 
kommersiellt syfte återvinns för 
återanvändning där även återanvändning 
av lösningsmedel som bränsle ingår men 
inte lösningsmedel som slutligt 
bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 
§ 

39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, 
bestryka, avfetta, 
vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 
rengöra, impregnera eller på annat sätt 
ytbehandla material, föremål eller 
produkter, om förbrukningen av 
organiska lösningsmedel är mer än 150 
kilogram per timme eller mer än 200 ton 
per kalenderår. 

19 kap 3 
§ 

39.15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning där det per kalenderår 
förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av 
farmaceutiska produkter, eller 
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39.15-1 
 
 

39.15-2 
 
 
 
 

39.15-3 
 
 

39.15-4 
 
 

39.15-5 
 
 
 

39.15-6 
 
 
 

39.15-7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 

15 
 
 
 
 

14 
 
 

17 
 
 

15 
 
 
 

17 
 
 
 

15 
 

4. mer än 100 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, 
tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska 
inte sådana organiska lösningsmedel 
medräknas som omfattas av 
förordningen (2007:846) om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen eller av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av den 
förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 
§. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 
gäller inte sjukhus. 
 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska 
lösningsmedel 
  
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 
ton organiska lösningsmedel  
 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 
ton organiska lösningsmedel, 
 
- 3. mer än 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av 
farmaceutiska produkter 
 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton 
organiska lösningsmedel i tillverkning av 
farmaceutiska produkter 
 
- 4. mer än 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, 
tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton 
organiska lösningsmedel i tillverkning av 
lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 

19 kap 4 
§ 

39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om 
lösningsmedlet innehåller någon kemisk 
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produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats 
av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med riskfraserna 
”misstänks kunna ge cancer” (R40),  kan 
ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga 
genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer 
vid inandning” 
(R49), ”kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan 
ge fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna 
”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
eller ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i 
fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 
§ 

39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår med mer än 
500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av 
reparation, underhåll eller dekoration 
som sker utanför 
tillverkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 
eller 3 §. 
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19 kap 6 
§ 

39.50 
 
 
 
 
 
 
 

39.50-1 
 

39.50-2 
 
 

39.50-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
8 
 
 
6 

C Anläggning där det per kalenderår 
förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska 
lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 
25 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 
10 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår. 

- 39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår 
förbrukas högst 1 ton halogenerade 
organiska lösningsmedel 

- 39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår 
förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton 
organiska lösningsmedel. 

- 39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår 
förbrukas mer än 500 kg men högst 2,5 
ton organiska lösningsmedel. 

 39.5004 1 U Anläggning där det per kalenderår 
förbrukas högst 500 kg organiska 
lösningsmedel. 

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER  

20 kap 1 
§ 

39.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för lagring eller annan 
hantering av 
1. gasformiga eller flytande 
petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hantering av mer än 
500 000 ton per kalenderår, 
2. andra kemiska produkter, om 
lagringen eller hanteringen omfattar mer 
än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller mer än 50 000 ton per kalenderår 
och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats 
av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som 
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 
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39.60-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning 
(EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 
”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 
1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 
”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori kronisk 2”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
3”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, 
eller 
3. andra kemiska produkter än som avses 
i 1 och 2, om det i anläggningen lagras 
mer än 200 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan 
hantering enligt punkt 1 om 
anläggningen har kapacitet för lagring av 
mer än 500 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 5 000 
000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen 
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39.60-3 

 
 
 
 
8 
 
 

lagras mer än 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 500 
000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen 
lagras mer än 2 000 000 ton vid ett och 
samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan 
hantering enligt punkt 1 om 
anläggningen har kapacitet för lagring av 
mer än 250 000 ton men högst 500 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller 
hantering av mer än 2 500 000 ton men 
högst 5 000 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen 
lagras mer än 25 000 ton men högst 
50 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hanteras mer än 250 000 ton men 
högst 500 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen 
lagras mer än 1 000 000 ton men högst 2 
000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan 
hantering enligt punkt 1 om 
anläggningen har kapacitet för lagring av 
mer än 50 000 ton men högst 250 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller 
hantering av mer än 500 000 ton men 
högst 2 500 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen 
lagras mer än 5 000 ton men högst 
25 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hanteras mer än 50 000 ton men 
högst 250 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen 
lagras mer än 200 000 ton men högst 1 
000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 2 
§ 

39.70 6 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande 
petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras mer 
än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses 
i 1, om anläggningen avser verksamhet 
för energiproduktion eller kemisk 
industri och har kapacitet för lagring av 
mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle 
och 
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a) någon produkt enligt föreskrifter som 
har meddelats av Kemikalieinspektionen 
har klassificerats med de riskfraser som 
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 
”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) 
nr  272/2008 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 
”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 
1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 
”farligt för vattenmiljön kategori akut 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller 
”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses 
i 1 och 2, om det i anläggningen lagras 
mer än 50 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 
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- 39.7001 1 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande 
petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras högst 
5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses 
i 1, om anläggningen avser verksamhet 
för energiproduktion eller kemisk 
industri och har kapacitet för lagring av 
högst 1 ton vid ett och samma tillfälle 
och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som 
har meddelats av Kemikalieinspektionen 
har klassificerats med de riskfraser som 
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 
”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) 
nr  272/2008 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 
”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 
1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 
”farligt för vattenmiljön kategori akut 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller 
”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses 
i 1 och 2, om det i anläggningen lagras 
högst 50 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 
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20 kap 3 
§ 

39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 
miljoner normalkubikmeter naturgas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
§. 

- 39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 
miljoner normalkubikmeter naturgas per 
kalenderår. 

20 kap 4 
§ 

39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 
ton kol, torv eller bränsleflis eller annat 
träbränsle per 
kalenderår. 

- 39.9001 1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 
ton kol, torv eller bränsleflis eller annat 
träbränsle per kalenderår. 

    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA  

21 kap 1 
§ 

   Med avfall och farligt avfall avses i detta 
kapitel detsamma som i 15 kap. 
miljöbalken och avfallsförordningen 
(2011:927). 

    Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 

§ 
40.01 11 B Anläggning som genom anaerob 

biologisk behandling av stallgödsel, 
grödor eller annat biologiskt material 
producerar mer än 3 000 
megawattimmar biogas per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller även om 
stallgödseln är avfall och även om det 
material som inte är stallgödsel består av 
högst 500 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
29 kap. 65 §. 

21 kap 3 
§ 

40.02 7 C Anläggning som genom anaerob 
biologisk behandling av stallgödsel, 
grödor eller annat biologiskt material 
producerar biogas. 
Anmälningsplikten gäller även om 
stallgödseln är avfall och även om det 
material som inte är stallgödsel består av 
högst 500 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 
§. 
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    Framställning av gas- och 
vätskeformiga bränslen 

21 kap 4 
§ 

40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller 
förvätskning av andra bränslen än kol 
där anläggningen har en kapacitet att 
överföra 20 megawatt tillförd 
bränsleeffekt eller mer. 

21 kap 5 
§ 

40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller för 
att på annat sätt än genom anaerob 
biologisk behandling tillverka mer än 1 
500 megawattimmar gas eller 
vätskeformigt bränsle per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 
§ eller 12 kap. 1 eller 2 §. 

21 kap 6 
§ 

40.20 7 C Anläggning för att uppgradera eller för 
att på annat sätt än genom anaerob 
biologisk behandling tillverka högst 1 
500 megawattimmar gas eller 
vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

    Förbränning 
21 kap 9 

§ 
40.50-i 

 
 
 

40.50-i1 
 

40.50-i2 

 
 
 
 

17 
 

12 

B Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av minst 50 
megawatt men högst 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer 
än 100 megawatt men högst 300 
megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer 
än 50 megawatt men högst 100 
megawatt. 

21 kap 10 § 40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av mer än 20 
megawatt men mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 § 40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.60-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

C Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 
megawatt, om annat bränsle används än 
enbart fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 
megawatt, om inget annat bränsle 
används än fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 12 § eller avser en stationär 
förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott. 
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40.60-2 
 
 
 

40.60-3 

 
 
3 
 
 
 
5 

 
- Total installerad tillförd effekt av mer 
än 5 megawatt men högst 20 megawatt, 
om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer 
än 500 kilowatt men högst 5 megawatt, 
om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer 
än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 
om inget annat bränsle än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 

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

21 kap 12 § 40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total 
installerad tillförd effekt av högst 20 
megawatt. 

    Vindkraft 
21 kap 13 § 40.90 4 B Verksamhet med 

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

21 kap 14 § 40.95 3 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), om vart och 
ett av vindkraftverken inklusive 
rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är högre än 120 meter och står 
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tillsammans med en sådan gruppstation 
som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart 
och ett inklusive rotorblad är högre än 
120 meter och står tillsammans med så 
många andra sådana vindkraftverk att 
gruppstationen sammanlagt består av 
minst sju vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter det att 
verksamheten eller verksamheterna med 
de andra vindkraftverken påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
13 §. 

21 kap 15 § 40.100 2 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans 
med ett annat vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter det att 
verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 
13 eller 14 §. 

- 40.1000
1 

1 U Verksamhet med ett vindkraftverk som 
inklusive rotorblad är lägre än 50 meter. 

    Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 § 40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för 

uttag eller tillförsel av värmeenergi från 
mark, vattenområde, grundvatten eller 
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd 
effekt av mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller 
tillförsel genom vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark, 
vattenområde eller i grundvatten för en 
tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar. 

- 40.1200
1 

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

    VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 

000 personer, eller utan kemsteg för mer 
än 50 000 personer. 
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- 41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 
000 personer men högst 25 000 personer, 
eller utan kemsteg för mer än 5 000 
personer men högst  
50 000 personer. 

- 41.9003 2 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 
    FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING 
23 kap 1 

§ 
50.10 

 
 
 
 
 
 
 

50.10-1 
 
 
 
 
 
 

50.10-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per 
kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per 
kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per 
kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna 
fordon per kalenderår. 
 
- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per 
kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per 
kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per 
kalenderår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna 
fordon per kalenderår. 
- Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per 
kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per 
kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per 
kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna 
fordon per kalenderår.. 
 
 

- 50.1001 4 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per 
kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller 
flygplan per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar 
eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon 
per kalenderår. 
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- 50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 50 andra motordrivna fordon 
per kalenderår. 

- 50.1003 1 U Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

23 kap 2 
§ 

50.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.20-1 
 

50.20-2 
 

50.20-3 
 
 

50.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
5 
 
4 
 
 
5 

C Anläggning där det per kalenderår 
hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter 
gas avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 
eller 3 §. 
 
- Anläggning där det per kalenderår 
hanteras mer än 10 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår 
hanteras mer än 5 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår 
hanteras mer än 1 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår 
hanteras mer än 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle. 

- 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår 
hanteras högst 1 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle för försäljning. 

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

- 50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 
kvadratmeter. 

- 50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 
kvadratmeter. 

- 50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med 
fler än 400 platser för motorfordon. 

    HAMNAR OCH FLYGPLATSER  
    Hamnar 

24 kap 1 
§ 

63.10 
 

 
 

B Gäller för hamn där trafik medges för 
fartyg med en bruttodräktighet på mer än 
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63.10-1 
63.10-2 
63.10-3 
63.10-4 
63.10-5 
63.10-6 

 
 
 
 
 

29 
24 
18 
12 
8 
7 

1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade 
fartygsanlöp per kalenderår. 
 
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per 
kalenderår 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per 
kalenderår 
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per 
kalenderår 
- Hamn med 50 – 300 anlöp per 
kalenderår 
- Hamn med 10 – 50 anlöp per 
kalenderår 
- Hamn med högst 10 anlöp per 
kalenderår 

 63.1001 4 U Gäller för hamn där trafik medges för 
fartyg med en bruttodräktighet på högst 
1 350. 
Punkten gäller inte hamn för 
Försvarsmakten. 
 

24 kap 2 
§ 

63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för 
Försvarsmakten. 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn 
som är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 63.2001 4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, 
med uppläggning eller upptag 

- 63.2002 3 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men 
högst 600 båtar, med uppläggning eller 
upptag 

 63.2003 2 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men 
högst 200 båtar, med uppläggning eller 
upptag 

 63.2004 1 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med 
uppläggning eller upptag 

 63.2005 1 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller 
upptag 

    Flygplatser 
24 kap 4 

§ 
63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med 

infrastruktur för militär flygverksamhet, 
om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är längre än 1 200 meter. 

- 63.4001 4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med 
infrastruktur för militär flygverksamhet, 
om instrumentbanan på 
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flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 

24 kap 5 
§ 

63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där 
mer än 500 flygrörelser per kalenderår 
äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 
eller 4 §. 

- 63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där 
högst 500 flygrörelser per kalenderår 
äger rum. 

    Annan trafikinfrastruktur 
- 63.1000

1 
26 U Väganläggning i drift upplåten för 

allmän trafik, med en sammanlagd trafik 
med mer än 1 000 miljoner1 
fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.1000
2 

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

- 63.1000
3 

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

- 63.1000
4 

1 U Parkering 

- 63.1010
1 

19 U Spåranläggning i drift för lokal 
kollektivtrafik med en sammanlagd 
spårlängd över 80 kilometer. 

- 63.1010
2 

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

- 63.1010
3 

8 U Övriga spåranläggningar. 

    LABORATORIER 
25 kap 1 

§ 
73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier 

med en total golvyta som är större än 5 
000 kvadratmeter. 
Anmälningsplikten gäller inte 
laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga 

                                                 
1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 
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enligt 13 kap. miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är 
anmälningspliktiga enligt 38 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

- 73.1001 7 U Kemiska eller biologiska laboratorier för 
utbildning med en total golvyta som är 
större än 5 000 kvadratmeter. 

- 73.1002 2 U Kemiska eller biologiska laboratorier 
med en total golvyta som är större än 20 
kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter. 

 73.1003 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier 
med en total golvyta som är högst 20 
kvadratmeter. 

    TANKRENGÖRING 
26 kap 1 

§ 
74.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för rengöring av cisterner, 
tankar eller fat som i annan verksamhet 
än den egna används för förvaring eller 
transport av kemiska produkter och där 
någon kemisk produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats 
av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som 
ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 
”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, 
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 
”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 
1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
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74.10-1 
 
 
 

74.10-2 

 
 
 
 
9 
 
 
 
7 

”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 
”farligt för vattenmiljön kategori akut 
1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori kronisk 3”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
4” eller ”farligt för ozonskiktet”. 
 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat 
som i annan verksamhet än den egna 
används för förvaring eller transport av 
mer än 500 kubikmeter per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat 
som i annan verksamhet än den egna 
används för förvaring eller transport av 
högst 500 kubikmeter per kalenderår. 

26 kap 2 
§ 

74.20 6 C Anläggning för rengöring av cisterner, 
tankar eller fat som används för 
förvaring eller för transport av kemiska 
produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
§. 
 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 

§ 
85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 
27 kap 2 

§ 
85.20 5 C Anläggning för sterilisering av 

sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används 
som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 1 U Tandläkarmottagning. 
 85.4001 1 U Djursjukhus och liknande 
    RENING AV AVLOPPSVATTEN 

28 kap 1 
§  

90.10 
 
 
 
 

90.10-1 
 

90.10-2 
 
 

 
 
 
 
 

20 
 

16 
 
 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas 
av lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster och som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 2 000 
personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd 
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90.10-3 
 

12 
 

som motsvarar mer än 20 000 
personekvivalenter men högst 100 000 
personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 2 000 
personekvivalenter men högst 20 000 
personekvivalenter. 

28 kap 2 
§ 

90.11 
 
 
 
 

90.11-1 
90.11-2 

 
90.11-3 

 
 
 
 
 

20 
16 
 

12 
 

B Avloppsreningsanläggning med en 
anslutning av 2 000 personer eller fler. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
§. 
 
- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer 
men högst 100 000 personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer 
men högst 20 000 personer. 

28 kap 3 
§ 

90.15-i 16 B Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten från en eller flera sådana 
anläggningar som avses i 1 kap. 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
§. 

28 kap 4 
§ 

90.16 
 
 
 

90.16-1 
 
 

90.16-2 

 
 
 
 
8 
 
 
7 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 200 men högst 2 
000 personekvivalenter. 
-mottagande av en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 500 
personekvivalenter men högst 2000 
personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 200 
personekvivalenter men högst 500 
personekvivalenter. 

- 90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 100 men högst 
200 personekvivalenter. 

- 90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd 
som motsvarar mer än 25 men högst 100 
personekvivalenter. 

 90.2003 1 U Avloppsledningsnät, inklusive 
pumpstationer mm 

    AVFALL 
29 kap 1    Med avfall, återvinna avfall, förbereda 
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§ avfall för återanvändning, 
materialåtervinna avfall, bortskaffa 
avfall, samla in avfall och uttjänt bil 
avses i detta kapitel detsamma som i 15 
kap. miljöbalken. 

29 kap 2 
§ 

   Med farligt avfall och deponering avses 
i detta kapitel detsamma som i 
avfallsförordningen (2011:927). 

29 kap 3 
§ 

   Med inert avfall avses i detta kapitel 
detsamma som i 3 a § förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall. 

29 kap 4 
§ 

   Med förbränningsanläggning och 
samförbränningsanläggning avses i detta 
kapitel detsamma som i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

    Förbränning 
29 kap 7 § 90.190 10 B Samförbränningsanläggning där farligt 

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

29 kap 8 § 90.191 10 B Avfallsförbränningsanläggning där 
farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 ton per dygn 
eller högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 11 § 90.210-i 20 B Samförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
rent träavfall eller avfall som anges i 17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

29 kap 12 § 90.211-i 20 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
rent träavfall eller avfall som anges i 17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 90.212-i 13 B Samförbränningsanläggning där 
animaliskt avfall förbränns om den 
tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 
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ton per kalenderår. 
29 kap 14 § 90.213-i 13 B Avfallsförbränningsanläggning där 

animaliskt avfall förbränns om den 
tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår. 

29 kap 15 § 90.220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.220-
1 
 

90.220-
2 
 

90.220-
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
8 
 
7 
 

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

29 kap 16 § 90.221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.221-
1 
 

90.221-
2 
 

90.221-
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
8 
 
7 
 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton 
per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte 
rent träavfall eller avfall som anges i 17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större 
än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större 
än 1000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större 
än 50 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår. 
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29 kap 17 § 90.230 3 C Samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om 
den tillförda mängden är högst 50 ton 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte 
anläggning som endast förbränner rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 
och 5 i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall 

- 90.2300
1 

2 U Samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning där icke-
farligt avfall förbränns om den tillförda 
mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som 
endast förbränner rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i 
förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall 

    Deponering 
29 kap 18 § 90.271 

 
 
 
 
 

90.271-
1 
 

90.271-
2 

 
 
 
 
 
 

10 
 
7 

B Uppläggning av muddermassa 
1. på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken inte endast är ringa, 
eller 
2. i större mängd än 1 000 ton. 
 
- Där föroreningsrisken inte endast är 
ringa, eller i större mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är 
ringa, eller i större mängd är 1 000 ton 
men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 90.281 3 C Deponering av icke-farliga 
muddermassor på land längs små sund, 
kanaler eller vattenvägar som massorna 
har muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, 
eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.2800
1 

1 U Uppläggning av snö från 
gaturenhållning. 
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29 kap 21 § 90.300-i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.300-
i1 
 
 

90.300-
i2 
 

90.300-
i3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

10 
 
8 

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

29 kap 22 § 90.310 
 
 
 
 

90.310-
1 
 

90.310-
2 
 

90.310-
3 

 
 
 
 
 

12 
 
9 
 
7 

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

29 kap 24 § 90.330-i 18 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är 
mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår, eller 
2. mängden farligt avfall som deponeras 
är mer än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
deponeringen är tillståndspliktig enligt 
23 §. 
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29 kap 25 § 90.340 
 
 

90.340-
1 
 

90.340-
2 

 
 
 

12 
 
7 

B Deponering av farligt avfall, om 
deponeringen inte är tillståndspliktig 
enligt 23 eller 24 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
1 000 ton men högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 
000 ton per kalenderår. 

29 kap 26 § 90.341 3 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har 
godkänts enligt 32 § förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall, 
fram till dess åtgärder inte längre 
behöver vidtas enligt 33 § samma 
förordning. 

 90.3410
1 

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

    Återvinning eller bortskaffande av 
avfall som uppkommit i egen 
verksamhet 

29 kap 27 § 90.381 
 

6 
 

B 1. Återvinning av farligt avfall som har 
uppkommit i egen verksamhet, om 
mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 2 500 ton per kalenderår, eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har 
uppkommit i egen verksamhet, om 
mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
behandling är anmälningspliktig enligt 
38 §. 

29 kap 28 § 90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har 
uppkommit i egen verksamhet, om 
mängden avfall är mer än 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
behandling är anmälningspliktig enligt 
67 §. 

29 kap 29 § 90.391 4 C Återvinning av farligt avfall som har 
uppkommit i egen verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per 
kalenderår, och 
2. behandlingen leder till 
materialåtervinning 

    Biologisk behandling 
29 kap 30 § 90.161 

 
7 B Behandling av icke-farligt avfall genom 

biologisk behandling om avfallet inte är 
park- och trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 
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500 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker genom 
anaerob biologisk nedbrytning och den 
tillförda mängden avfall är mer än 500 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om 
behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 21 kap. 2 eller 3 § 

29 kap 31 § 90.171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.171-
1 
 
 

90.171-
2 
 
 

90.171-
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
4 
 
 
3 
 

C Behandling av icke-farligt avfall genom 
biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och 
trädgårdsavfall och den tillförda 
mängden är mer än 10 ton men högst 
500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall 
och den tillförda mängden är mer än 50 
ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 
§ 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än 
park- och trädgårdsavfall är mer än 100 
ton men högst 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än 
park- och trädgårdsavfall är mer än 10 
ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och 
trädgårdsavfall är mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton per kalenderår. 

- 90.1700
1 

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

    Animaliskt avfall 
29 kap 32 § 90.241-i 

 
 
 
 

90.241-

 
 
 
 
 

16 

B Behandling av animaliskt avfall på annat 
sätt än genom biologisk behandling eller 
förbränning, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 10 ton per dygn eller 
mer än 2 500 ton per kalenderår. 
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i1 
 

90.241-
i2 

 
10 

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt 
avfall. 
 
- behandla mer än 2 500 ton men högst  
10 000 ton animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 90.251 10 C Yrkesmässig behandling av animaliskt 
avfall på annat sätt än genom biologisk 
behandling eller förbränning, om den 
tillförda mängden avfall är högst 10 ton 
per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

    Återvinning för anläggningsändamål 
29 kap 34 § 90.131 

 
 
 
 

90.131-
1 
 

90.131-
2 
 
 

90.131-
3 
 
 

90.131-
4 
 
 

90.131-
5 
 

 
 
 
 
 

11 
 

10 
 
 
9 
 
 
8 
 
 
7 

B Återvinning av icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan 
förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken inte 
endast är ringa. 
 
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda 
massor på en och samma 
sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton 
totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på 
en och samma sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 90.141 1 C Återvinning av icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan 
förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken är 
ringa. 

    Uppgrävda massor 
29 kap 36 § 90.361 

 
8 
 

B Behandling av farligt avfall som utgörs 
av uppgrävda massor, om mängden 
avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. 

29 kap 37 § 90.370 1 C Behandling av avfall som utgörs av 
uppgrävda förorenade massor från den 
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plats där behandlingen sker, om 
behandlingen pågår under högst en 
tolvmånadersperiod och inte är 
tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 
25 §. 

    Konvertering av smittförande avfall 
29 kap 38 § 90.382 1 C Konvertera smittförande avfall på ett 

sjukhus 
    Avvattning 

29 kap 39 § 90.375 7 C Avvattning av icke-farligt avfall, om 
mängden avfall som behandlas är högst 
2 000 ton 

    Mekanisk bearbetning och sortering 
29 kap 40 § 90.100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.100-
1 
 

90.100-
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

12 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-
farligt avfall per kalenderår genom 
mekanisk bearbetning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller 
motsvarande mekanisk bearbetning 
återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig 
enligt 65 §. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större 
än  
50 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större 
än  
10 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 
 
 

90.110-1 
 
 

90.110-2 
 

90.110-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
7 
 
1 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt 
avfall genom mekanisk bearbetning, om 
den tillförda mängden avfall är högst 
10 000 ton per kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller 
motsvarande mekanisk bearbetning 
återvinna avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större 
än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall 
per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 
5 000 ton avfall per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för 
byggnads- eller anläggningsandamål 

29 kap 42 § 90.70  B Sortering av icke-farligt avfall, om 
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90.70-1 
 

90.70-2 

 
 
 
 

11 
 

10 

mängden avfall är mer än 10 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte för att 
sortera avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är mer 
än  
75 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer 
än  
10 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår 

29 kap 43 § 90.80 6 C Sortering av icke-farligt avfall, om 
mängden avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och 
avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår i andra fall. 

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

    Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på 

annat sätt behandla avfall som utgörs av 
elektriska eller elektroniska produkter 
innan ytterligare behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte 
behandling av komponenter eller 
utrustning som innehåller isolerolja. 

    Uttjänta fordon 
29 kap 45 § 90.119 

 
 
 
 
 
 

90.119-1 
 

90.119-2 

 
 
 
 
 
 
 

14 
 
8 

B Tömma, demontera eller på annat sätt 
yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 
motordrivna fordon som inte omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186). 
Tillståndsplikten gäller inte om 
återvinningen är anmälningspliktig enligt 
46 § 2. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större 
än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 
10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 46 § 90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat sätt 
yrkesmässigt återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186), 
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eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars 
totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, 
om fordonen återvinns av en bilskrotare 
som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen. 

    Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 § 90.29 1 C Förbereda avfall för återanvändning 

    Lagring som en del av att samla in 
avfall 

29 kap 48 § 90.30 
 
 
 
 
 
 
 

90.30-1 
 
 
 

90.30-2 
 
 
 
 
 

90.30-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
8 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del 
av att samla in det, om mängden avfall 
vid något tillfälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt 
avfall i andra fall. 
 
-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska 
användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 
 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 
000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, 
eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 
ton i andra fall. 
 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 
ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, 
eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 
ton i andra fall. 
 

29 kap 49 § 90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del 
av att samla in det, om mängden avfall 
vid något tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton 
och avfallet ska användas för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton 
annat icke-farligt avfall i andra fall. 

- 90.4001 2 U Lagring av icke-farligt avfall som en del 
av att samla in det, om mängden avfall 
vid något tillfälle är högst 10 ton. 
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 90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall 

(förpackningar) avsedda för allmänheten 
29 kap 50 § 90.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.50-1 
 
 

90.50-2 
 
 
 
 

90.50-3 
 
 
 
 
 

90.50-4 
 
 
 
 
 

90.50-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

11 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
6 

B Lagring av farligt avfall som en del av 
att samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av 
blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska 
eller elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av 
impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av 
motordrivna fordon, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något 
tillfälle är mer än 50 ton 
 
- Om mängden farligt avfall vid något 
tillfälle uppgår till  
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat 
farligt avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något 
tillfälle uppgår till  
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, 
eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat 
farligt avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något 
tillfälle uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, 
eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat 
farligt avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något 
tillfälle uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  
2. mer än 30 ton men högst 50 ton 
blybatterier,  
4. mer än 30 ton men högst 50 ton 
impregnerat trä, eller  
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat 
farligt avfall. 
 

29 kap 51 § 90.60 3 C Lagring av farligt avfall som en del av 
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att samla in det, om mängden avfall vid 
något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton 
och utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 
ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och 
utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton 
och utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av 
motordrivna fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton 
i andra fall. 
 

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

    Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar 

29 kap 55 § 90.458 20 B Underjordsförvara icke-farligt avfall 
    Lagring i avvaktan på återvinning 

eller bortskaffande 
29 kap 56 § 90.408-i 12 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på 

sådan behandling som kräver tillstånd 
enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden 
avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton. 

    Lagring och avskiljning av koldioxid 
29 kap 61 § 90.485 27 B Anläggning för geologisk lagring av 

koldioxid, om mängden koldioxid som 
är planerad att lagras är högst 100 000 
ton 

29 kap 62 § 90.500-i 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för 
geologisk lagring av koldioxid från 
industriutsläppsverksamheter som 
beskrivs i 1 kap 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250) 

29 kap 63 § 90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för 
geologisk lagring av koldioxid från 
anläggningar som inte är 
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tillståndspliktiga enligt 62 § 
29 kap 64 § 90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats 

är lämplig för geologisk lagring av 
koldioxid 

    Andra verksamheter med återvinning 
eller bortskaffande 

29 kap 65 § 90.406-i 14 B Återvinna eller både återvinna och 
bortskaffa icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 75 ton 
per dygn eller mer än 18 750 ton per 
kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller 
samförbränning 
3. behandling i anläggning för 
fragmentering av metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser anaerob 
biologisk nedbrytning gäller 
tillståndsplikten endast om den tillförda 
mängden avfall är mer än 100 ton per 
dygn eller mer än 25 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 66 § 90.405-i 12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 50 ton 
per dygn eller mer än 12 500 ton per 
kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller 
samförbränning 
4. behandling i anläggning för 
fragmentering av metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 69 § 90.420 
 
 
 
 
 
 

90.420-
1 
 
 

90.420-
2 
 

90.420-
3 

 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

14 
 

10 
 
8 
 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 500 
ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
behandlingen är tillståndspliktig enligt 
någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per 
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90.420-

4 
 

90.420-
5 
 

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

29 kap 70 § 90.430 3 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall 
är högst 500 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
behandlingen är anmälnings- eller 
tillståndspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 72 § 90.450 
 
 
 
 
 
 

90.450-
1 
 
 

90.450-
2 
 
 

90.450-
3 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

12 
 
 
8 
 

B 
Yrkesmässig behandling av farligt avfall, 
om den tillförda mängden avfall är högst 
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om 
behandlingen är tillståndspliktig enligt 
någon annan bestämmelse i detta kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 
1 000 ton men högst 2 500 ton per 
kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 
50 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är högst 
50 ton per kalenderår 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 
§ 

92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga 
vapen (kaliber större än 20 millimeter) 
eller för sprängningar av ammunition, 
minor eller andra sprängladdningar. 

30 kap 2 
§  

92.20 
 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 

 
92.20-3 

 
 
 
 
 
5 
4 
 
2 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad 
för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 
millimeter) för mer än 5 000 skott per 
kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 
skott per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 
skott per kalenderår. 
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- 92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad 
för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen 
(kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 
000 skott per kalenderår. 

30 kap 
3§ 

92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller 
testbana för motorfordon. 

- 92.1000
1 

6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 
hål. 

- 92.1000
2 

4 U 
Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 

- 92.1000
3 

2 U 
Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 

    TEXTILTVÄTTERIER 
31 kap 1 

§ 
93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per 

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

- 93.1001 4 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per 
dygn om utsläpp av vatten från 
verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som är 
tillståndspliktigt enligt 90.10. 

- 93.1002 1 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per 
dygn. 

    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 
32 kap 1 

§ 
93.20 7 B 

Krematorium. 
    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER 
    Lackering m.m. 
- 100.100

1 
6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller 

lack eller mer än 10 ton pulver per 
kalenderår. 

- 100.100
2 

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

    Hantering av brom- eller 
fluorkarboner 

- 101.100
1 

6 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt 
halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 
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- 101.100
2 

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

- 101.100
3 

1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt 
halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

- 101.100
4 

7 U Omtappning av mer än 10 ton 
ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

- 101.100
5 

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

- 101.100
6 

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

    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
4 

    Utbildningsverksamhet och liknande 
- 200.10-

2 
5 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola 

med mer än 50 elever. 
- 200.10-

3 
4 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola 

med högst 50 elever. 
- 200.10-

4 
4 C 

Internationell skola. 
- 200.10-

5 
4 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, 

sameskola. 
- 200.10-

6 
4 C 

Förskola. 
- 200.10-

7 
1 C 

Förskoleklass, öppen förskola. 
- 200.10-

8 
1 U 

Familjedaghem. 
    Samlingslokaler och liknande 
- 200.20-

1 
1 U Samlingslokaler, folkhögskola utan 

boende, universitet och högskolor. 
- 200.20-

2 
1 C 

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 
- 200.20-

3 
1 U 

Fritidsgård och liknande. 
    Skönhetsvård och liknande 
- 200.30-

1 
2 U 

Solarium. 
- 200.30-

2 
1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, 

pedikyr. 
- 200.30-

3 
1 U 

Frisersalong. 

                                                 
4 Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga avgifter. 
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    Vård och hälsa 
- 200.40-

1 
4 U Lokaler för vård5 eller annat 

omhändertagande >5 boende. 
- 200.40-

2 
2 C 

Fotvård. 
- 200.40-

3 
3 C Tatuering, akupunktur eller piercing som 

egen verksamhet. 
- 200.40-

4 
2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik 

och liknande. 
- 200.40-

5 
1 U 

Övriga alternativa behandlingar. 
    Idrott och liknande 
- 200.50-

1 
1 U Idrottsanläggning, gym eller 

motsvarande. 
- 200.50-

2 
3 C Bassängbad som är upplåtna åt 

allmänheten eller som annars används av 
många människor. 

- 200.50-
3 

1 U 
Strandbad. 

    Boende 
- 200.60-

1 
1 U Bostäder med mer än 500 lägenheter 

inom samma bostadsområde. 
- 200.60-

2 
1 U Bostäder mer än 200 lägenheter men 

högst 500 lägenheter inom samma 
bostadsområde. 

- 200.60-
3 

1 U Bostäder mer än 25 lägenheter men 
högst 200 lägenheter inom samma 
bostadsområde. 

- 200.60-
4 

1 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom 
samma bostadsområde. 

- 200.60-
5 

1 U Hotell, kursgård med 
övernattningsmöjlighet, folkhögskola 
med boende, vandrarhem, kriminalvård. 

- 200.60-
6 

1 U 
Camping/stuganläggning. 

- 200.60-
7 

1 U 
Bed & breakfast. 

- 200.60-
8 

1 U 
Övrigt tillfälligt boende. 

    Förvaring av djur 
- 200.70-

1 
1 U 

Lokaler för förvaring av djur. 
 
 

                                                 
5 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden 
(motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen 
där vård förekommer. 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 31 
2017-09-25 

KS § 162 DNR KS 183/2017 711 

Ändring i socialnämndens reglemente och tillsynsavgifter -
elektroniska cigaretter 

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat att införa en ny Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare. Lagen trädde ikraft 2017-07-01 
Kommunen föreslås svara för den omedelbara tillsynen och ta emot anmälan om 
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Kommunen ska 
också få sanktionsmöjligheter, föreläggande och förbud samt möjlighet till 
kontrollköp. Kommunfullmäktige ska utse den nämnd som tilldelas tillsynsansvaret 
enligt den nya lagstiftningen och vilka eventuella avgifter som ska gälla. 
Berörd nämnd beslutar om delegeringsordning, riktlinjer och tillsynsplan kontroll
köp. 
Socialnämnden har idag tillsynsansvaret för serveringstillstånd enligt alkohollagen 
och kontroll av försäljningen av receptfria läkemedel, via Läkemedelsverket. 
Därför föreslås att även tillsynsansvaret för elektroniska cigaretter och påfyllnads
behållare tilldelas socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 76/2017-08-29 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-14 
Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel, 2015-11-10 
Regeringens beslut om ny Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllnings behållare. 
Regeringens Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllnings
behållare. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden förslag till kommunfullmäktige: 

• Kommunfullmäktige föreslås göra ett tillägg till socialnämndens reglemente 
avseende tillstånd och tillsynsansvar enligt Lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare (2017:425). 

• Kommunfullmäktige föreslås komplettera Ansöknings- och tillsynsavgifier 
enligt alkohollagen, tobaks/agen och lag om handel med vissa recep(fria 
läkemedel med e-cigaretter enligt förslag. 

• Förvaltningen uppdras att ta fram förslag på riktlinjer, tillsynsplan samt re
videring av delegeringsordningen utifrån lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
socialnämndens förslag avseende e-cigaretter. 

Uldragsbestyrkande 
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Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 32 
2017-09-25 

Fortsättning KS § 162 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige föreslås göra ett tillägg till socialnämndens reglemente 

avseende tillstånd och tillsynsansvar enligt Lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare (2017:425). 

2. Kommunfullmäktige föreslås komplettera Ansöknings- och tillsynsavg(fter 
enligt alkohollagen, tobaks/agen och lag om handel med vissa recep(fria 
läkemedel med e-cigaretter enligt förslag. 

3. Förvaltningen uppdras att ta fram förslag på riktlinjer, tillsynsplan samt 
revidering av delegeringsordningen utifrån lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
socialnämndens förslag avseende e-cigaretter. 

Expedieras till: 
För k~nne<lom till: 

Kommunfullmiiktige 
Soc ia lnii m11de11 

Uidragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 34 
2017-09-25 

KS § 164 DNR KS 185/2017 906 

Äskande av medel för ytterligare två förskoleavdelningar i 
Herrljunga tätort 

Sammanfattning 
Bildningsnämnden beslutade 2017-08-28 att äska om ramökning med 4,5 mkr för 
2018 års budget. Äskandet bygger på ett beslut i bildningsnämnden utifrån behovet 
att starta två nya förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. Summan är uppdelad i två 
delar; 

• hyresökning där både modulhyra och ökade kapitalkostnader ingår, 900 tkr 
samt 

• volymökning, 3,6 mkr 

Hyresavtalet för modulerna är på totalt 5 år. 

Ytterligare beslut som Bildningsnämnden tog handlar om val om placering, där 
Bildningsnämnden är måna om att inte störa framtida bostadsbyggande. Stads
arkitekt och Teknisk chef förordar kvarteret Lyckan som placering. Temporär 
byggnad på Lyckan bedöms inte hämma kommande bostadsbebyggelse. 
Tillgängliga förskoleplatser kommer enligt prognos och bedömning att saknas helt 
redan tidig höst 2017. 
Den hyreshöjning som bildningsnämnden får med öppning av två förskole
avdelningar kompenseras inte i efterhand i budget för 2019 utan är en post som 
normalt tas hänsyn till under innevarande budgetprocess. Ytterligare ram 
motsvarande ökade hyreskostnader för modulkostnader och ökade kapitalkostnader 
borde med bakgrund av ovanstående därför kompenseras för i 2018 års budgetram. 
Totalt beräknas ökade hyreskostnader till 900 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-13 
Bildningsnämnden § 86/2017-08-28 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-07-26 

Förslag till beslut 
Bildningsnämndens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden äskar om ramökning for 2018 med 4,5 miljoner kr for 
start av modulforskola med två avdelningar. 

• Bildningsnämnden beslutar om att starta förskoleverksamheten 2017-10-01 . 
• Bildningsnämnden beställer modulforskola om två avdelningar med 

tillhörande biutrymmen av tekniska nämnden. 
• Slutgiltiga placeringen av modulforskola bör samordnas så att det inte stör 

framtida bostadsbygge. 

Uldragsbeslyrkande 
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Sammanträdesdatum Sid 35 
2017-09-25 

Fortsättning KS § 164 

Förvaltningens förslag till beslut: 
• Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att bildnings

nämnden i budgeten 2018 kompenseras med 900 tkr för ökad modulhyra 
och kapitalkostnader gällande två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. 
Medlen föreslås tas från den pott som inte är öronmärkt i beslutad 
kommun bi dragsram. 

• Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att öka 
investerings budgeten för 2018 med totalt I miljon kronor för mark
investering kopplande till de två ny förskoleavdelningarna. 

• Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att place1ingen av 
modulerna blir på kvarteret Lyckan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att bildnings

nämnden i budgeten 2018 kompenseras med 900 tkr för ökad modulhyra 
och kapitalkostnader gällande två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. 
Medlen föreslås tas från den pott som inte är öronmärkt i beslutad 
kommunbidragsram. 

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att öka 
investeringsbudgeten för 2018 med totalt 1 miljon kronor för mark
investering kopplande till de två ny förskoleavdelningarna. 

3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att placeringen av 
modulerna blir på kvarteret Lyckan. 

Expcdicnis till: Bildningsniimndcn, Tekniska nämnden 
För kännedom till: 

Uidragsbeslyrkande 
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Äskande av medel för ytterligare två förskoleavdelningar i Herrljunga 
tätort 

 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden beslutade den 28/8 2017 att äska om ramökning med 4,5 mkr för 2018 
års budget. Äskandet bygger på ett beslut i bildningsnämnden utifrån behovet att starta två 
nya förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. Summan är uppdelad i två delar;  
 
1) hyresökning där både modulhyra och ökade kapitalkostnader ingår, 900 tkr samt  
2) Volymökning, 3,6 mkr 
 
Hyresavtalet för modulerna är på totalt 5 år. 
 
Ytterligare beslut som Bildningsnämnden tog på nämndmötet den 28/8 handlar om val om 
placering, där Bildningsnämnden är måna om att inte störa framtida bostadsbyggande. 
Stadsarkitekt och Teknisk chef förordar kvarteret Lyckan som placering. Temporär 
byggnad på Lyckan bedöms inte hämma kommande bostadsbebyggelse.  
 
Enligt bildningsnämndens prognoser kommer samtliga barngrupper att vara fyllda för 
Innerby förskoleområde med det barnantal som kan tas emot i verksamheten redan från 
tidig höst 2017. Tillgängliga förskoleplatser kommer enligt prognos och bedömning att 
saknas helt.  
 
I budgetprocessen för 2018-2020 års budget räknades bildningsnämndens budgetram ut 
genom en generell ökning med lönerevidering och PKV. Ytterligare justeringar i ram 
gjordes utifrån det prognosunderlag för volymer som SCB arbetat fram under mars 2016, 
samt att justering har gjorts utefter kapitalkostnadsförändringar som är hämtade ur 
investeringsbudgeten.  
 
Under verksamhetsåret 2018 kommer volymerna inte att matcha fullt ut enligt volymerna 
som är budgeterade och prognostiserade för Bildningsnämndens verksamhetsområden. 
Budgetmässigt justeras faktiskt utfall drygt ett år efter utfallet i november. Det betyder att 
faktiskt utfall den 1/11 2017 justeras i budgeten för 2019. Volymerna och 
volymförändringar är med detta sätt omhändertagna i den ordinarie budgetprocessen. 
Vid bokslut för verksamhetsåret sker även uppföljning av budgeterade medel i förhållande 
till faktiskt utförd verksamhetsvolym, dvs mot prestation, under året. 
 
Den hyreshöjning som Bildningsnämnden får med öppning av två förskoleavdelningar 
kompenseras inte i efterhand i budget för 2019 utan är en post som normalt tas hänsyn till 
under innevarande budgetprocess. Ytterligare ram motsvarande ökade hyreskostnader för 
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KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNING 
Niels Bredberg/Linda 
Rudenwall/Alfred Dubow 

 
Tjänsteskrivelse  

2017-09-13 
DNR KS 2017/185  

Sid 2 av 2 
 

modulkostnader och ökade kapitalkostnader borde med bakgrund av ovanstående därför 
kompenseras för i 2018 års budgetram. Totalt beräknas ökade hyreskostnader till 900 tkr. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-13 
Sammanträdesprotokoll BN § 86 
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att 
bildningsnämnden i budgeten 2018 kompenseras med 900 tkr för ökad 
modulhyra och kapitalkostnader gällande två förskoleavdelningar i Herrljunga 
tätort. Medlen föreslås tas från den pott som inte är öronmärkt i beslutad 
kommunbidragsram. 

• Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att öka 
investeringsbudgeten för 2018 med totalt 1 miljon kronor för markinvestering 
kopplande till de två ny förskoleavdelningarna.  

• Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att placeringen av modulerna 
blir på kvarteret Lyckan. 

 
 
 
Niels Bredberg, Linda Rudenwall och Alfred Dubow 
Senior Kommunchef, Ekonomichef och Teknisk chef 
 
 
 
Expedieras till: Bildningsnämnden, Tekniska nämnden 
För kännedom till:  
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Behov av lokaler för ytterligare två förskoleavdelningar i 
Herrljunga tätort  
 
Sammanfattning 
För Innerby förskoleområde kommer samtliga barngrupper att vara fyllda med 
det barnantal som kan tas emot i verksamheten redan från tidig höst 2017. 
Tillgängliga förskoleplatser kommer att saknas helt. Det innebär att Herrljunga 
kommun inte kommer klara att leva upp till lagkravet på förskoleplats inom fyra 
månader och föräldrar med barnomsorgsbehov kan inte återuppta arbete eller 
studier enligt familjens planer. Det innebär också att Herrljunga kommun 
riskerar ett föreläggande från Skolinspektionen. Ett föreläggande kan också 
kombineras med ett vite. Tillgång till förskoleplatser är också i många fall 
avgörande för om familjer flyttar till eller från Herrljunga kommun.  
 
Även efter en läsårsstart behöver det finnas ett antal lediga förskoleplatser med 
spridning i verksamheten för att kontinuerligt under året kunna placera barn som 
söker plats under perioden sep-juni. Barnen föds under hela året och föräldrarna 
väljer oftast att låta barnet starta i förskolan strax efter det att barnet fyller ett år 
och då måste lediga platser finnas för placering hela året. Idag är det sällsynt att 
barn slutar i förskolan eftersom alla barn har rätt till en plats även om föräldrarna 
är arbetslösa eller hemma med yngre syskon. Barnet har enligt skollagen en egen 
rätt till utbildningen som är oberoende av om föräldrarna har ett behov av 
barnomsorg.  
Det finns ett akut behov av att starta ytterligare två förskoleavdelningar i 
Herrljunga tätort för att kunna utöka antalet förskoleplatser.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse Behov av lokaler för ytterligare två förskoleavdelningar 
i Herrljunga tätort daterad 2017-06-16 

• Förvaltningens prognoser 2018-2028 
• Skiss över föreslagen modulplacering, Lyckan, 2017-07-07 

 
Förslag till beslut 
1. Bildningsnämnden äskar om ramökning för 2018 med 4,5 milj kr för start av  
    modulförskola med två avdelningar. 
2. Bildningsnämnden beslutar om att starta förskoleverksamheten 2017-10-01.  
3. Bildningsnämnden beställer modulförskola om två avdelningar med 
    tillhörande biutrymmen av tekniska nämnden. 
 
Lena Barber    Bodil Jivegård  
Förskolechef    Bildningschef 
 
Expedieras till: Kommunstyrelsen och Tekniska Nämnden 
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Bakgrund 
I vision 2020 antas en tydlig viljeinriktning – Herrljunga kommun ska växa till 
10 000 invånare. Regelbundet uppträder demografiska svängningar som brukar 
uppträda i cykler om ca 20 år. De senaste åren har antalet barn i förskoleålder 
ökat kraftigt. Även i grundskolan ökar barnantalet markant nu.  
 
Med mätpunkt april 2014 till april 2017 har antalet barn i förskoleålder ökat i 
Herrljunga kommun med 94 barn, vilket motsvarar en ökning om 15 procent. 
Samtidigt har omstruktureringen från dagbarnvårdare till förskola fortsatt och 
från hösten 2017 finns det inte längre några dagbarnvårdare kvar i kommunal 
regi. Skollagen kräver att hemkommunen erbjuder förskola om det är den 
verksamhetsform föräldrarna önskar. Dessa två faktorer har gjort att behovet av 
nya förskoleplatser ständigt har ökat och att det har varit svårt att hålla jämna 
steg i utbyggnaden av antalet platser.   
 
Tabellen visar utvecklingen av antalet barn i förskoleålder i respektive 
upptagningsområde månad 4 under perioden 2012 - 2017: 
Upptagningsområde 2012:4 2013:4 2014:4 2015:4 2016:4 2017:4 
Eggvena 40 50 41 44 49 57 
Herrljunga 281 295 289 305 306 327 
Hudene 54 52 47 56 59 72 
Eriksberg 48 51 51 55 55 56 
Mörlanda 113 115 109 110 110 115 
Molla 36 38 38 36 31 38 
Od 38 38 43 46 44 47 
S:a 610 639 618 652 654 712 
 
Prognoser i kombination med förvaltningens analys av utvecklingen av antalet 
barn i förskoleålder visar att fler barn kommer att behöva barnomsorg. Analysen 
pekar också tydligt ut en nettoökning (fler barn i förskoleålder flyttar in än ut) 
som är omfattande i vissa upptagningsområden, framför allt Herrljunga, Eggvena 
och Hudene. Kommunens avtal med Migrationsverket om att ta emot nyanlända 
samt det asylboende som finns ställer också krav på tillgängliga förskoleplatser. 
Tillgängliga platser måste finnas under hela året. För asylsökande och nyanlända 
barn är det av vikt att en förskoleplats kan anvisas med skyndsamhet, en 
ambition som också tydligt framgår i kommunens integrationspolitiska program.  
 
De år då förskolan redan i augusti har placerat barn på samtliga platser vid alla 
avdelningar finns ingen möjlighet att under läsåret kunna ta in fler barn, utan att 
göra en s k överinskrivning. Där är också av vikt att tydliggöra att Herrljunga 
kommun i den senaste statistiken ligger på en genomsnittlig beläggning av 17 
barn per avdelning. Som jämförelse kan ges; kommungruppen 16,3 och riket 
15,9 barn per avdelning. Ett stort ansvar riktas i skollagens 8 kap 8 § till 
huvudmannen att tillse att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 
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storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Förvaltningen har sökt 
och erhållit statsbidrag om 1.2 miljoner för läsåret 2017/2018. Statsbidraget 
förutsätter en minskning av barngruppen vid ett antal avdelningar. När vi nu ser 
att vi inte kommer att klara barngruppsminskningen i relation till sökt bidrag blir 
vi återbetalningsskyldiga.  
 
Förskolan är sedan 2011 första delen i det svenska utbildningssystemet och en 
god kvalitet i förskolan ger barnen goda förutsättningar för det fortsatta, 
livslånga lärandet.   
 
För Innerby förskoleområde kommer samtliga barngrupper att vara fyllda med 
det barnantal som kan tas emot redan från tidig höst 2017. Tillgängliga 
förskoleplatser kommer därmed att saknas helt. Det innebär att Herrljunga 
kommun inte kommer klara att leva upp till lagkravet på förskoleplats inom fyra 
månader och föräldrar med barnomsorgsbehov kan inte återuppta arbete eller 
studier enligt familjens planer. Det innebär också att Herrljunga kommun 
riskerar ett föreläggande från Skolinspektionen. Ett föreläggande kan förenas 
med ett vite. Tillgången till förskoleplats är också i många fall avgörande för om 
familjer flyttar till eller från Herrljunga kommun. Även efter en läsårsstart 
behöver det finnas ett antal lediga förskoleplatser med spridning i verksamheten 
för att kontinuerligt under året kunna placera barn som söker plats under 
perioden sep-juni. Barnen föds under hela året och föräldrarna väljer oftast att 
låta barnet starta i förskolan strax efter det att barnet fyller ett år. Idag är det 
sällsynt att barn slutar i förskolan eftersom alla barn har rätt till en plats även om 
föräldrarna är arbetslösa eller hemma med yngre syskon. Barnet har enligt 
skollagen en egen rätt till utbildningen som är oberoende av om föräldrarna har 
ett behov av barnomsorg.   
 
Bifogat till denna tjänsteskrivelse finns en prognos 2018-2028 av barnantalet för 
barn i förskole- och skolålder. (Bilaga 2) Prognosen grundar sig på SCB´s 
kommunprognos och innehåller kommunen som helhet och respektive 
upptagningsområde. Den undre tabellen på varje sida utgör den antagna 
utvecklingen av barnantalet i Herrljunga kommun respektive varje 
upptagningsområde.  
 
Sammantaget redovisar ovanstående ett behov av tillkommande lokaler för två 
nya avdelningar i Innerby förskoleområde. Innerby område måste också klara av 
att vara buffert och ta emot barn från Eggvena och Hudene då båda dessa 
upptagningsområden saknar tillräckligt med förskoleplatser.  
 
Den standard som krävs i alla förskolelokaler är att de skall vara fullt utrustade 
med trådlöst nätverk, personalutrymmen, kök, städutrymmen, förråd, ventilation 
och inomhusklimat enligt lagkrav, tillgång till lekgård, etc. Dvs lokaler av god 
och tillräcklig standard.  
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Lokalalternativ som förvaltningen har inventerat och översiktligt utrett i samråd 
med tekniska förvaltningen redovisas med kortfattade kommentarer nedan: 
 
- Kyrkans hus i Herrljunga: Svenska kyrkan har behov av lokalerna för sin egen   
  verksamhet och kan inte avvara verksamhetslokaler.  
 
- Lokaler i gamla Västsvenska fotolaboratoriet: Det finns ingen möjlighet till  
  lämplig utegård i anslutning till denna lokal. Lokalerna ligger i ett  
  industriområde.  
 
- Förskoleavdelning i Familjecentralen: Denna lokal kan inte tillgodose behov  
  för två avdelningar. Det innebär också att öppna förskolan skulle tvingas lämna  
  och byta lokal.  
 
- HVB-paviljongen vid gamla sporthallen. Denna lokal är extremt dyr i  
  månadshyra. Dessutom krävs en omfattande ombyggnation för att lokalen ska   
  bli lämplig för förskoleverksamhet vilket ytterligare skulle öka på hyran. Idag  
  finns ett bygglov på tomten som endast sträcker sig till 2019. Markberedningen  
  är gjord och ny förskolemoduler skulle kunna ställas upp. Socialförvaltningen  
  är i en fas när HVB-hemmen avvecklas. Tomt och placering bedöms som  
  mycket lämplig och ett förlängt femårigt bygglov för förskoleverksamhet  
  undersöks.  
 
- Butikslokal på Storgatan 50: Lokalen kräver en omfattande ombyggnation för  
  att bli lämplig för förskola. För att kostnadsmotivera dessa investeringar krävs   
  ett tioårigt avtal med fastighetsägaren. Lokalen saknar möjlighet till utegård i  
  direkt anslutning, vilket gör att den olämplig för förskoleverksamhet med en  
  lång avtalsperiod.  
 
- Placering av förskolemoduler bredvid Horsbyskolans klassrumsmoduler: I ett  
  tidigare förslag undersöktes möjligheten att ställa förskolemodul mellan  
  paviljong och skola. Detta område är inte tänkbart då till- och ombyggnad av    
  Horsbyskolan kommer behöva ta området i anspråk.    
 
- Moduler för två förskoleavdelningar med biutrymmen på annan lämplig tomt i   
  tätorten. 
 
Placering som förvaltningen förordar: 
I samråd med tekniska förvaltningen har ett förslag om placering av lokaler tagit 
fram. Förvaltningen föreslår att en modulförskola om två avdelningar placeras 
söder om den befintliga modul som i dag står på fastigheten Lyckan (vid den 
gamla sporthallen). Denna lösning ger förutsättningar för en god utemiljö, har 
befintliga trafikförbindelser till och från förskolan, samt möjliggör en avveckling 
av befintlig HVB-modul i enlighet med Socialnämndens beslut.   
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Ekonomisk bedömning 
Från Tekniska förvaltningen har månadskostnad för en hyra av en modulförskola 
om två avdelningar tagits fram. Hyreskostnaden för den föreslagna modulen är 
38 tkr per månad, dock saknas personal- och köksutrymmen i detta förslag. 
Därav blir den förväntade kostnaden för förskola med nödvändiga utrymmen 
högre.  
 
Till det kommer en kostnad för etablering och avetablering med sammantaget ca 
650 tkr. Dessutom tillkommer ett behov av att hägna in en lekgård och flytta 
befintliga lekredskap från Hagen samt tillföra en del nytt. Total årlig 
hyreskostnad skattas till ca 900 tkr.  
 
Skattad kostnad för att driva två avdelningar med förskola för ca 35 barn skattas 
till 4.5 miljoner årligen. För 2017 skattas kostnadsökningen till drygt 1 miljon.  
 
 
Juridisk bedömning 
 
Skollagen 8 Kap: 
 
5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det 
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet 
har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.  
 
8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning 
och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.  
 
14 § När vårdnadshavare anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman 
ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, 
psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av 
förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. 
 
15 § Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem 
som möjligt. Skälig hänsyn skall tas till barnets vårdnadshavares önskemål. 
 
Asylsökande barn i förskoleålder har samma lagliga rätt till förskola som barn 
med svenskt medborgarskap.  
 
Om Herrljunga kommun inte klarar att leva upp till lagkravet riskerar kommunen 
ett föreläggande från Skolinspektionen. Ett föreläggande kan förenas med vite.  
 
 
Samverkan 
Information om behovet har hanterats i lokal samverkansgrupp, Innerby 
förskoleområde, 2017-06-12.  
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Motivering av förslag till beslut 
 
Med anledning av den lokalsituation vi ser idag och vad både SCB:s och 
Bildningsförvaltningens prognoser visar, behöver förskolan i Innerby 
förskoleområde ytterligare lokaler för två nya avdelningar som också skall ta 
hand om behov från Eggvena och Hudene.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 36 
2017-09-25 

KS § 165 DNR KS 7/2017 730 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 
2017-06-30 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 §SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska 
även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS. 
Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-07-27 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2017-06-30. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej 
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2017-06-30 till 
handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 

2017-06-30 läggs till handlingarna. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 

Juslerandes sign Utdragsbeslyrkande 

I 5-
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  2017-07-27 
 
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2017-06-30 
 
SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL 
 
Äldreomsorg  
 
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön 
Särskilt boende 2017-02-07    Vuxen Kvinna  
Särskilt boende  2017-02-08    Vuxen Man  
Särskilt boende 2017-02-17    Vuxen Man  
Särskilt boende 2017-02-27    Vuxen  Kvinna  
Särskilt boende 2017-03-28    Vuxen Man  
 
Handikappomsorg  
 
 
Individ och familjeomsorg 
 
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön 
Kontaktperson 2016-08-25    Ungdom Flicka  
Familjebehandling 2016-09-15    Ungdom Flicka  
Kontaktfamilj 2017-02-13    Ungdom Pojke   
Kontaktfamilj 2017-02-13    Ungdom Flicka  
 
 
LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS 
 
Handikappomsorg  
Typ av bistånd Datum för beslut Datum för avbrott Individ Kön 
Kontaktperson  2017-02-01   Vuxen Kvinna 
Boende vuxna 2016-12-28   Vuxen Kvinna  
 
 
I tjänsten 
 
Heléne Backman Carlsson 
SAS/Kvalitetssamordnare 
 

* Rapport kvarstår från föregående kvartal 
** Rapport gjord två kvartal 

      *** Rapport gjord tre kvartal
                             **** Rapport gjord fyra kvarta kvartal 

                                                 
1 Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.  
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