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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-10-05 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BMN § 51 

Förvaltningen informerar  

Emil Hjalmarsson, tf. samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om följande: 
• Kommunen planerar för ett nytt bostadsområde i Mörlanda. Just nu pågår

arbete med 12 detaljplaner.
• Tillsynsarbete har påbörjats och det har gjorts inventeringar av tomter som

det kommit in klagomål kring.
• Herrljunga kommun har lanserat en ny e-tjänst för bygglov. E-tjänsten riktar

sig både till privatperson och företagare och innebär att man nu kan ansöka
om bygglov, förhandsbesked eller en anmälningspliktig åtgärd digitalt.

• Herrljungas projekt med det nya bostadsområdet Lyckan fortskrider.

Elaine Larsson, miljöchef, informerar nämnden om följande: 
• Enheten har utfört tillsyn av avlopp i Eggvena och Bråttensby.

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-10-05 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BMN § 52  B 6/2022 306 

Delårsrapport per 2022-08-31 för bygg- och miljönämnden. 

Sammanfattning 
Delårsbokslutet är en sammanställning över resultatet för de åtta första månaderna 
av året. I delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall på de mål 
som antagits. I delårsbokslutet finns också en prognos över måluppfyllelse och en 
ekonomisk prognos för helåret. Bygg och miljönämnden redovisar per augusti en 
avvikelse från budget per augusti på -91 tkr. Prognos för året är ett underskott om 
400 tkr. Måluppfyllelsen bedöms som relativt god. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-15 
Delårsrapport per 2022-08-31 för bygg och miljönämnden 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Delårsrapport per 2022-08-31 för bygg- och miljönämnden godkänns och
lämnas vidare till kommunstyrelsen för kännedom.

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

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Delårsrapport per 2022-08-31 för bygg- och miljönämnden godkänns.

(Bilaga 1, BMN § 52/2022-10-05)

_____ 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-10-05 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BMN § 53  M 450/2022 MIL 

Ansökan om att få del av effektiviseringsfond 

Sammanfattning 
Miljöenheten har två fall där effektiviseringsfonden kan vara aktuell. 

Effektivisering av rapportering till Havs- och vattenmyndigheten 
Varje år rapporterar landets alla miljöenheter in uppgifter kring hur många 
tillstånd för nya avloppsanläggningar som har beviljats under året. 
Rapporteringen sker till havs- och vattenmyndigheten. Rapporteringen har hittills 
skett manuellt, vilket tagit mycket arbetstid i anspråk. År 2023 öppnas för en 
möjlighet som innebär digital rapportering med hjälp av ärendehanterings-
systemet EDP. Det som behövs för att miljöenheten i Herrljunga kommun ska 
kunna ersätta den manuella rapporteringen med en digital rapportering är dels att 
uppdra åt EDP att utföra massåtgärder, dels att gå igenom alla avloppsobjekt (ca 2 
500) för att göra små manuella justeringar. Miljöenheten ser möjlighet att kunna
utföra detta under hösten 2022 och möjligen en bit in på våren 2022 till en
kostnad på 115 000 kr, se bilaga för beräkning.

Digitalisering av riskklassning för livsmedelsverksamheter 
Under 2023 så kommer det nationella systemet för riskklassning av 
livsmedelsverksamheter att göras om. I detta arbete så har Herrljunga kommuns 
e-tjänsteleverantör erbjudit möjlighet att på konsultbasis ordna en e-tjänst för
denna riskklassning, där indatan från verksamheten går rakt in i
verksamhetssystemet EDP. Det är en funktion som skulle effektivisera
miljöenhetens arbete. Miljöenheten ser möjlighet att kunna utföra detta under
vintern 2022 – våren 2023, till en kostnad på 100 000 kr, se bilaga för beräkning.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-07 
Bilaga, beräkning av kostnader för effektivisering 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bygg- och miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar
miljöenhetens ansökan om att få ta del av effektiviseringsfonden
motsvarande 215 t.kr.

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

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar

miljöenhetens ansökan om att få ta del av effektiviseringsfonden
motsvarande 215 t.kr.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-10-05 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BMN § 54  M 273/2020 MIL 

Taxa inom området för miljöbalken m.fl. 

Sammanfattning 
Grunden när det gäller kostnader för tillsyn och handläggning i ärenden enligt 
miljöbalken m.fl. är att det inte är samhället utan den som är föremål för tillsynen 
eller handläggningen som ska stå för kostnaderna som uppstår. 
Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun antog i december 2020 en ny taxa 
inom området för miljöbalken m.fl. Inför 2023 föreslår förvaltningen ett antal 
revideringar av den taxan. Det stora revideringar som föreslås är: 

• Höjning av timavgiften från 1 050 kr/h (ett schablonvärde från 2020 som
räknats upp enligt kommunprisindex) till 1 100 kr/h (ett värde som är
beräknat enligt SKR:s modell utifrån miljöenhetens faktiska kostnader,
men som stämmer väl överens med den taxenivå som ändå skulle gälla för
2023 om tidigare års nivå hade indexuppräknats)

• Förändring för lantbruken, där alla lantbruk får efterhandsdebitering i
stället för, som tidigare, en årlig avgift från 100 djurenheter och uppåt

• Differentiering av taxan för betongindustrier

Företagare i Herrljunga har haft önskemål om att Herrljunga ska övergå från 
årliga avgifter till efterhandsdebitering utifrån faktiskt nedlagd handläggningstid. 
Detta önskemål infrias för lantbruk i föreslagen debitering. Efterhandsdebitering 
för lantbruk underlättar även för Herrljunga kommun att prioritera tillsyn av 
användning av växtskyddsmedel enligt den nationella kontrollplanen eftersom 
omfattningen av verksamheternas användning av växtskyddsmedel över lag inte 
är större för verksamheter med mer än 100 djurenheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-21. 
Uppdaterad taxa inom området för området miljöbalken m.fl. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun föreslås anta den uppdaterade
versionen av Taxa inom området för miljöbalken m.fl. och upphäva
tidigare version Taxa inom miljöbalkens område (KF § 156/2020-12-07).

Elaine Larsson, miljöchef, anmäler en ändring av underlaget gällande 
handläggningskostnaderna och har på sammanträdet med sig den uppdaterade 
versionen som delas ut till de förtroendevalda. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-10-05 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning BMN § 54 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Elaine Larssons, miljöchef, ändring gällande underlaget 
av handläggningskostnaderna antas och finner att så sker. 

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

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun föreslås anta den uppdaterade

versionen av Taxa inom området för miljöbalken m.fl. och upphäva
tidigare version Taxa inom miljöbalkens område (KF § 156/2020-12-07).
(Bilaga 2, BMN § 54/2022-10-05)

______ 

Expedieras till:  Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-10-05 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BMN § 55 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

NR Meddelandeförteckning DNR 

1 

2 

Fastighetsreglering berörande Broddarps-Attorp 
1:3 och 1:5 

Avstyckning och fastighetsreglering berörande 
Herrljunga 2:153, Vreta 1:30, Vreta 3:8 och 
Vreta 13:1 

B 1/2022 

B 1/2022 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Meddelandena läggs till handlingarna.

______ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2022-10-05 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BMN § 56 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 
2022-05-30 – 2022-09-28 

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

______ 

Nr Delegeringsbeslut DNR 
1 

2 

Räddningstjänsten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2022-05-30 –2022-09-28 

Miljöenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2022-08-11- 2022-09-19 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga. 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga.  

3 Plan- och byggenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2022-08-16- 2022-09-16 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga. 
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Sammanfattning 
Arbetet med att detaljplanera områden för bostadsbyggnation har fortsatt varit prioriterat och ett 
antal nya detaljplaner för bostäder, förskola och industrimark är under framtagande.  

Byggloven har fortsatt öka och Plan- och bygg har anställt ytterligare en bygglovshandläggare 
för att ytterligare stärka upp enheten och också kunna påbörja arbetet med tillsyn i kommunen. 

GIS funktionen utvecklas stadigt, kommunlicensen är på plats och kommer att ge fördelar för 
utveckling för aktuell kartinformation till kommuninvånarna när det gäller lediga tomter, 
detaljplaner och bygglovsansökningar. E-tjänst har skapats och möjliggör ansökan om bygglov 
digitalt.  

Miljöenheten har under våren 2022 haft en planerad underbemanning på grund av 
föräldraledighet, men har trots det kunnat upprätthålla ett högt tempo inom både tillsyn och 
handläggning. 

Ett beslut om omorganisations har tagits politiskt där samhällsbyggnadsförvaltningen kommer 
delas upp till en samhällsbyggnad och en internservice. Beslut har också tagits om att Fritid 
flyttar till ett kultur- och fritidsutskott. Arbetet med organisationerna kommer fortgå under 2022. 

Arbetet med omorganisationen och ansökan gällande räddningstjänsten till Alingsås, Vårgårda 
räddningsförbund kommer fortgå under 2022 och 2023.  

Det ekonomiska resultatet per augusti visar på ett underskott mot budget på ca 100 tkr. Prognos 
för helår är -400 tkr. Bygglovsintäkter visar på överskott medan räddningstjänsten redovisar 
underskott. 

Bilaga 1, BMN § 52/2022-10-05
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Ansvar och uppdrag  
Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Förvaltningens uppgift är att, på nämndens uppdrag, vara kommunens tillsynsmyndighet enligt 
miljöbalken och livsmedelslagen, handlägga ansökningar om tillstånd/bygglov, bedriva fysisk 
detaljplanering och räddningstjänst. Nämnden svarar även för kart- och mätverksamhet, 
adressregister, GIS (Geografiskt informationssystem) och energirådgivning. 

Verksamhetsberättelse per 31 augusti 
Nämndsenheten och förvaltningsövergripande 
Nämnden har under året återgått till fysiska möten med tjänstemän som i början av året deltog 
digitalt. Under våren slutade förvaltningschef och är tills vidare tillsatt av en tillförordnad 
förvaltningschef vilket har gjort att arbetsuppgifter har fått prioriteras. Ett beslut om 
omorganisations har tagits politiskt där samhällsbyggnadsförvaltningen kommer delas upp till en 
samhällsbyggnad och en internservice. Beslut har också tagits om att Fritid flyttar till ett kultur- 
och fritidsutskott. Arbetet med organisationerna kommer fortgå under 2022. 

Miljöenheten 
Miljöenheten har under våren 2022 haft en planerad underbemanning på grund av 
föräldraledighet, men har trots det kunnat upprätthålla ett högt tempo inom både tillsynen och 
handläggningen.  

Under januari kontrollerades kemikalier i förskolor och inomhustemperaturer i skolor. 21 
verksamheter tog emot kontroll och några avvikelser, med avseende på material som kan innehålla 
ohälsosamma mjukgörare, observerades och åtgärdades.  

I februari jobbade enheten med påminnelser och handläggning av avloppsärenden där 
fastighetsägare inte har åtgärdat bristfälliga anläggningar.  

Under mars kontrollerades ca 40 lantbrukares arbete med integrerat växtskydd, inom ramen för 
ett projekt som Jordbruksverket driver. Inget avvikelser noterades vid någon av dessa kontroller.  

I april utfördes livsmedelskontroll där egenkontroll i offentliga kök och ekologiska livsmedel i 
detaljhandel och produktionsanläggningar kontrollerades. Miljöenheten utförde även provtagning 
hos pizzerior och thairestauranger med avseende på hygienindikatorer. Totalt utfördes 23 
kontroller där avvikelser med avseende på egenkontroll och provtagning observerades och följdes 
upp. Avseende ekologiska livsmedel observerades inga avvikelser.  

Maj månad innebar inspektioner av de större miljöfarliga verksamheterna i kommunen (C-
anläggningar). Några större avvikelser uppmärksammades och uppföljning av dessa pågår. 

Bilaga 1, BMN § 52/2022-10-05
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Under sommaren, juni – augusti, har miljöenheten utfört tillsyn av små avloppsanläggningar i 
socknarna Eggvena och Bråttensby. Utfallet är markant bättre jämfört med när samma område 
kontrollerades förra gången (2010). Denna gång var det bara några enstaka anläggningar som 
bedömdes som undermåliga. I ungefär hälften av fallen upptäcktes mindre avvikelser som 
miljöenheten avser att följa upp i juni 2023. 

Plan- och byggenheten 
Arbetet med att detaljplanera områden för bostadsbyggnation har fortsatt varit prioriterat och ett 
antal nya detaljplaner för bostäder, förskola och industrimark är under framtagande.  

Byggloven har fortsatt öka och Plan- och bygg har anställt ytterligare en bygglovshandläggare 
för att ytterligare stärka upp enheten och också kunna påbörja arbetet med tillsyn i kommunen. 

GIS funktionen utvecklas stadigt, kommunlicensen är på plats och kommer att ge oss fördelar 
för utveckling för aktuell kartinformation till kommuninvånarna när det gäller lediga tomter, 
gällande detaljplaner och bygglovsansökningar. E-tjänst har skapats och möjliggör ansökan om 
bygglov digitalt.  

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har under året anställt en ny brandman i Annelund och ingen i Herrljunga, 2 
har sagt upp sig och 2st är långtidssjukskrivna med konsekvens att det är brist på personal i 
Annelund. 

Alla brandmän har nu minst en grundutbildning på 4 veckor Grib 1A,1B (Grundutbildning 
räddningstjänst i beredskap) det har även genomförts halkbana med tungt fordon under våren på 
personalen i Herrljunga. Totalt 26 utbildningsveckor. Två heta arbeten kurser är genomförda. 

Brandutbildning av ca 50 hemtjänstpersonal har genomförts i vår. 

Tillsyner ca 25  

121 utryckningar har genomförts  

I övrigt normal verksamhet med hänsyn till rådande pandemi 

Ett öppet hus har genomförts med ca 500 besökande  

Enheten har för år 2022 gjort ett underskott. Huvudorsaken till underskottet är personalbrist och 
utbildning. 

Framtid 
Nämndsenheten och förvaltningsövergripande 
Den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen ska implementeras. 

Bilaga 1, BMN § 52/2022-10-05
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Miljöenheten 
Den tillsyn som återstår för året är lantbruk i september, livsmedel i oktober, industritillsyn i 
november och hälsoskydd i december. Förutom tillsyn så pågår samtidigt handläggning av 
inkommande ärenden. Det ser ut att bli en minskning i antalet anmälningar om att inrätta 
bergvärme/jordvärme år 2022.  

Under hösten hoppas miljöenheten få ta del av pengar ur en utvecklingsfond för att kunna få till 
en digital rapportering av avloppstillstånd till havs- och vattenmyndigheten.  

Plan- och byggenheten 
Detaljplanering kommer fortsatt prioriteras för att få fram ny mark för bostäder och kunna 
erbjuda mark för direktanvisningar till exploatörer som visar intresse av att bygga i Herrljunga 
kommun.  

Med ytterligare en bygglovshandläggare kan kommunen påbörja arbetet med den förebyggande 
tillsynen, bla skräpiga tomter och ovårdade byggnader.  

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten kommer att fortsätta med utbildningar för brandmän och befäl. 

Stor kraft kommer att läggas på rekrytering i Annelund/ljung  

Fortsatt utredning för att eventuellt bilda förbund med AVRF 

Ny lastväxlare väntas i november 

Bilaga 1, BMN § 52/2022-10-05
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Mål  
En hållbar och inkluderande kommun 
Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet 
genomsyrar alla beslut och aktiviteter 
 

1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i 
framtiden.  

Sammanfattning 
och analys, 
nämndmål 

Under året har vi jobbat för att skapa en gemensam förståelse och befästa 
arbetssätt i organisationen där våra medarbetare vid behov skall överväga 
möjligheten till återbruk. 

 

Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande. 

Vi ska utveckla och implementera rutiner i organisationen för att vid varje givet tillfälle avväga om återbruk kan 
komma ifråga gällande om befintliga möbler, inventarier och utrustning skall ersätts eller avvecklas. Vi skall skapa 
kanaler för försäljning eller annan nytta av utrangerat material. 

Titel Utfall 2019 Utfall 2020  Mål 2021  Utfall 2021 Mål 2022 Delår 2022 

Antal återanvända 
förbrukningsinventarier (st) 

 

- 

 

- 
0 3 3 

 

- 

 

Främja hållbara och säkra verksamheter, både interna och externa 

Vi ska utföra tillsyn enligt bland annat miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om skydd mot olyckor. Tillsynen ska 
hålla en godtagbar nivå, både när det gäller kvalitet (inriktas på de områden där nyttan är som störst och eventuella 
avvikelser ska leda fram till rättssäkra beslut som i praktiken ger en reell nytta) och kvantitet (mängden kontroller 
ska motsvara tillsynsplanen). 

Titel Utfall 2019 Utfall 2020  Mål 2021  Utfall 2021 Mål 2022 Delår 2022 

Antal kontroller jämfört med 
planerat, miljö (%) 85 % 84% 100 % 80 % 100 % 49% 

Antal kontroller jämfört med 
planerat, räddning (%) 

100 % - 100 % 100% 100 % 100% 
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2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Sammanfattning 
och analys, 
nämndmål 

Organisationen jobbar kontinuerligt med analys tillsammans med controller 
av sin verksamhet och åtgärder för att nå långsiktig ekonomisk balans. Under 
året har åtgärder gjorts utifrån analyser, men tyvärr pekar det på en prognos 
som ligger sämre än budgeterat för Räddningstjänst och Miljö. Orsak till detta 
är bla ökade personalkostnader på Räddningstjänst utifrån personalbrist och 
på miljö färre avloppstillstånd utfärdade. Målet om ett utfall enligt budget 
kommer inte att uppnås. 

Ha en långsiktig ekonomi i balans 

Vi ska utföra handläggning av de ärenden som kommer in så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan 
att rättssäkerheten eftersätts. 

Titel Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2021  Utfall 2021 Mål 2022 Delår 2022 

Budgetavvikelse 3-årsperiod 
(Tkr) 

-310 -832 0 -802 0 -91

En välkomnande och attraktiv kommun 
Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande 
och besökare i fokus. En småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i 
centrum! 

4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och
företagande.

Sammanfattning 
och analys, 
nämndmål 

Fokus på att underlätta för våra medborgare genom att bla annat skapa e-
tjänster löper på enligt plan, där tex handläggningstider för ärenden ligger 
inom uppsatta mål trots ökning av bla bygglovsärenden. detta har möjliggjorts 
bla pga att vi stöttat med en utökning av tjänst på administration samt utökat 
med en bygglovshandläggare from augusti 2022. 

Vi har under året uppnått målet genom 47 st planlagda tomter till försäljning 
och för planläggning av industritomter är 55 000 kvm framarbetat av de 
100 000 kvm som är målet. Därutöver är ny detaljplan på 127 000 kvm för 
Pipelife på gång under året.   

En ny detaljplan för industri/verksamhetsmark är under arbetet. Total yta som 
planläggs är ca 250 000 kvm. 
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Vidare analys av strategiska områden och bearbetning av markägare har inte 
genomförts i önskad omfattning utan behöver arbetas vidare med framåt. De 
planer som varit påtänkta, personlig inbjudan (öppet hus), dialog med 
privatpersoner och företagare har skjutits fram med förhoppning att få till detta 
under 2022.  

Utveckla kommunikationen med medborgare och företagare för att främja samarbete och 
ge en positiv upplevelse vid kontakt med kommunen oavsett utfall på ärende 

Ge våra sökanden möjlighet att lämna in ett ärende på det sätt som passar bäst för dem själva, dvs. antingen genom 
e-tjänst, blankett, personligt möte eller annat. Erbjuda e-tjänster som möjlighet för alla våra handläggningsärenden.

Titel Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2021 Utfall 2021 Mål 2022 Delår 2022 

Andel ärenden utförda genom 
e-tjänster, bygg (%) 0 0 5 1,8 10 

23 

Andel ärenden utförda genom 
e-tjänster, miljö (%) 0 0 5 3 10 

16 

Handläggningstid, bygg 
(dagar) - - 50 34 50 

31 

Handläggningstid, miljö 
(dagar) 

- - 20 21 20 

Skapa möjligheter för boenden och verksamhetsetablering i hela kommunen 
Analysera presumtiva tomter som kommunen äger och strategiskt planera in dessa för avstyckning.  
Därutöver inventera privatägd mark i strategiska lägen för att på ett offensivt sätt kunna bearbeta markägare och 
övriga tomtägare att tillgängliggöra tomter till försäljning i hela kommunen. Ta fram en hållbar och effektiv process 
över tid för marknadsföring och försäljning av tomter för att nå framtida önskad effekt. 

Vidare planera in aktiviteter som tex personlig inbjudan efter kartläggning, öppet hus för fastighetsägare och 
privatpersoner. 

Titel Utfall 2020 Mål 2021 Utfall 2021 Mål 2022 Delår 2022 

Planlagda tomter till försäljning i 
kommunen (st) 

 10      40 45 50 47 

Antal planlagd industrimark (kvm)   80 000 100 000 65 000  100 000 55 000 

En utvecklande kommun 
Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt 
genom nytänkande 

8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv.
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Sammanfattning 
och analys, 
nämndmål 

Stor vikt läggs på att hela tiden ha ett stort kundfokus. Det är ett område som 
ständigt är aktuellt och kommer behövas arbeta med över tid under flertalet år. 

Som ambassadör för Herrljunga kommun verka för en god service och rättssäkerhet vid 
bemötande av invånare och kunder 

Vi ska hålla en hög servicenivå vid kundkontakter och genom ett effektivt bemötande underlätta och visa att vi 
värdesätter organisationens och medborgarens tid. Den som kontaktar kommunen ska snarast få hjälp, mottagaren 
har ett personligt ansvar för att se till att medborgaren, företagare och övriga intressenter får den hjälp som efterfrågas 
i enlighet med kommunens riktlinje. 

Vi utbildar våra medarbetare inom kundbemötande och service, ständigt arbete med att informera om att vi alla är 
ambassadörer för Herrljunga kommun. Tydliga processer och rutiner tas fram för hantering av tex inkommande 
samtal och implementeras under året i organisationen. 

Titel Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2021 Utfall 2021 Mål 2022 Delår 2022 

NKI enkät – (alla kommuner) - - 

(40) 

40 Ej publ 
39 

Ej publ 

Företagsundersökning(Ranking 
svenskt Näringsliv 

27 10 10 11 10 
Ej publ 
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Ekonomi 
Drift 

RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall 
2020-08 

Utfall 
2021-08 

Utfall 
2022-08 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
helår 

Intäkter -3 620 -4 889 -4 512 -6 497 -6 297 -200 
Summa intäkter -3 620 -4 889 -4 512 -6 497 -6 297 -200 
Personalkostnader 10 334 10 457 9 936 16 034 15 984 50 
Lokalkostnader, energi, VA 759 853 1 302 1 906 1 906 0 
Övriga kostnader 2 943 2 581 3 331 3 912 4 162 -250 
Kapitalkostnad 710 775 808 1 170 1 170 0 
Summa kostnader 14 746 14 666 15 377 23 022 23 222 -200 
Summa Nettokostnader 11 126 9 777 10 865 16 525 16 925 -400 
Kommunbidrag 8 960 9 960 10 774 16 525 16 525 0 
Resultat -2 166 183 -91 0 -400 400 

 

Fördelning på verksamhet 
RESULTAT NETTO (tkr) Utfall 

2020-08 
Utfall 

2021-08 
Utfall 

2022-08 
Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
helår 

Nämnd 324 463 476 725 725 0 
Miljö 955 1 066 741 1 241 1 341 -100 
Bygg 1 349 196 257 2 099 1 099 1000 
Räddningstjänst 8 498 8 051 9 391 12 460 13 760 -1300 
Summa verksamhet 11 126 9 777 10 865 16 525 16 925 -400 

 

Kommentar till utfall och prognos drift  
Bygg och miljönämnden sammantaget redovisar en avvikelse från budget per augusti på ca -100 
tkr. De största orsakerna till avvikelsen är högre intäkter för bygglov samt högre kostnader för 
räddningstjänst. Prognosen utgår från utfallet och bedömning av höstens verksamhet och beräknas 
då till -400 tkr. 

Nämndsenhet 

Inom enheten finns kostnader för nämndverksamhet samt administration inom Bygg och 
miljöenheten. Utfallet per augusti visar på ett mindre överskott och prognosen för året är ett utfall 
enligt budget. 
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Miljöenhet 

Avvikelsen mot budget per delåret är ca 20 tkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader under 
våren då personal varit lediga. Intäkter för enskilda avlopp visar underskott per delåret men arbete 
med detta har nu påbörjats och fortsätter i höst. 

Miljöenheten började året med ett förväntat underskott om 150 tkr. Något högre intäkter för 
livsmedelstillsyn förbättrar prognosen med 50 tkr. Ny prognos för miljöenheten -100 tkr.  

Plan- och byggenhet  

Utfall per delåret visar på ett överskott om närmare 1 100 tkr. Samhällsbyggnadschef är fortsatt 
vakant och ersätts året ut av plan- och byggchef. Bygglovsintäkterna har fortsatt ökat fram till 
sommaren men har minskat något sista månaden. Ny bygglovshandläggare började efter 
sommaren men var budgeterad från april.  

Prognos för helåret är +1 000 tkr, det är en förbättring med 500 tkr från föregående prognos. 
Prognosen beror till största delen av högre bygglovsintäkter än budgeterat men också av att plan- 
och byggchef för tillfället är samhällsbyggnadschef. 

Räddningstjänst 

Per delåret redovisar enheten ett underskott från budget med ca 1 200 tkr. Budgeterat underskott 
för perioden är ca 500 tkr. Övriga kostnader över budget är personalkostnader, utbildning och 
reparationskostnader. Lokal löneförhandling pågår och beräknas bli en extra kostnad från 1/5 
2022. Detta ligger med i prognosen. 

Räddningstjänsten gick in i året 2022 med ett förväntat (budgeterat) underskott på ca 800 tkr. 
Ytterligare kostnader för bla personal, utbildning och fordonskostnader bidrar till att underskottet 
blir ännu högre. Möjliga åtgärder för att minska underskottet finns men är oerhört kortsiktiga och 
löser inte verksamhetens underskott på sikt. Räddningstjänstens största kostnader är 
personalkostnader och det är isåfall dessa som måste minskas. Prognosen för året är – 1300 tkr. 

Investeringar 

INVESTERINGAR Utfall 
2022-08 

Budget 
2022 

Ombud 
getering 

S:a 
Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse 
helår 

Räddningsmateriel 0 250 0 250 250 0 
Lastväxlare inkl. tank. 0 0 3 400 3 400 3 400 0 
Inventarier räddningstjänst 0 150 0 150 150 0 
S:a investeringar BoM 0 400 3 400 3 800 3 800 0 

Kommentar till utfall och prognos investeringar 
Inköp av lastväxlare är gjord, leverans väntas. Inga övriga investeringar gjorda. 
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Bilaga Nyckeltal 
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Taxebestämmelser 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Herrljunga kommuns kostnader för prövning, tillsyn, kontroll och 
annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller 
EU-förordningar och bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens tillämpningsområde 
eller marknadskontrollagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård 
och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar 
miljöskador, vattenverksamhet, användning av växtskyddsmedel, skötsel av jordbruksmark, kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 
miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

Taxan gäller även avgifter för Herrljunga kommuns kostnader för handläggning och tillsyn enligt lag om 
foder och animaliska biprodukter, lagen om sprängämnesprekursorer och strålskyddslagen. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

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

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd, och
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt, bl.a. administration av

miljösanktionsavgifter.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat
2. Handläggning som föranleds av att beslut inom miljöbalkens område överklagas
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av den nämnd i 
Herrljunga kommun som enligt reglementet innehar ansvar för tillsyn enligt miljöbalken. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna taxa, eller 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller 
ersättningens storlek ska kunna bestämmas. Motsvarande uppgiftsskyldighet finns även inom övriga tre 
lagstiftningsområden. 

Timavgift 
6 § Avgiftsuttag sker: 

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

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

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), och
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.
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7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 
handläggningstid 1 100 kr enligt 2023 års taxenivå. 

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

Avgift tas ut för varje nedlagd halvtimmes handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden 
understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För handläggning av inkommande 
olägenhetsanmälningar eller klagomål mot enskild, debiteras enbart handläggningstid om den överstiger 
2 timmar. 

För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut 
med en 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

9 § Taxan räknas upp för varje kalenderår med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad.  
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad. 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som antingen 
fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. Avgift för 
prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

11 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden. 

12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som 
återkallas innan handläggning påbörjas. 

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

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

Avgifter för anmälningsärenden 
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift 
motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i 
övrigt som anges i taxebilaga 1. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen 
har påbörjat. 

16 § Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full 
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avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de 
belopp som anges för övriga verksamheter.  

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

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

För animaliska biprodukter (taxebilaga 4) är det den som befattar sig med foder eller animaliska 
biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll som är avgiftsskyldiga. 

För sprängämnesprekursorer (taxebilaga 4) är det ekonomiska aktörer som tillhandahåller 
sprängämnesprekursorer till enskilda som är avgiftsskyldiga. 

För strålskyddslagen (taxebilaga 4) är avgiftsskyldig är den som  

a) driver solarieverksamhet, tillhandahåller solarium eller annan verksamhet som omfattas av
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt.

b) är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som omfattas av
skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon.

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

Avgift för återkommande tillsyn 
19 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) 
enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H), ska en avgift betalas enligt vad som framgår av 
taxebilaga 2. 

20 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta om 
extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen 
överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att 
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre 
påverkan i större omfattning.  Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i 
efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

21 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom två eller flera olika 
verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara timmarna från 
verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent av 
summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.  

22 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på 
anmälan (”U” och ”UH”) eller som inte finns med i bilaga 2 (C) ska avgift betalas i form av timavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 

23 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och 
med det kalenderår som följer efter det att beslut om anmälan har skett. För tillsyn som sker dessförinnan 
tas timavgift ut.   
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24 § I de fall en verksamhet som betalar årlig avgift upphör under ett pågående kalenderår så ska 
antingen hela den fasta årliga avgift betalas med helt avgiftsbelopp eller så ska en timavgift utifrån 
nedlagt handläggningstid för året debiteras, beroende på vilket av dessa två alternativt som är mest 
relevant i det enskilda fallet. Återbetalning av hela eller del av inbetald årlig avgift ska göras om så 
behövs. 

25 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd 
som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som 
enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Avgift för tillsyn i övrigt 
26 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i 
taxebilagorna. 

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

28 § När kontrollförordningen (EU) 2017/625 är tillämplig ska avgift för offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, 
betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden för kontrollen 
multipliceras med timtaxan. Sådan avgift tas bara ut om kontrollen blivit nödvändig efter det att 
bristande efterlevnad upptäcks under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och 
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har 
vidtagits. 

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

Avgiftens erläggande 
30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Herrljunga kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

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

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

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

34 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021 och beslutade uppdateringar träder ikraft 1 januari 
2023. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden där beslut fattas 
efter denna dag. 
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Förkortningar 
FMH = Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

MB = Miljöbalken 

MPF = Miljöprövningsförordning 

MTF = Miljötillsynsförordning 

NFS = Naturvårdsverkets föreskrifter 
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Taxebilaga 1 - Avgiftsnivåer 
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Prövning av ansökan   
Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning 
med ansluten WC, 0 - 25 PE 

13 § FMH (1998:889)  6 h* 

Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning 
med ansluten WC, 26 - 100 PE 

13 § FMH (1998:889)  10 h* 

Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning 
med ansluten WC, 100 - 199 PE 

13 § FMH (1998:889)  15 h* 

Ansökan om tillstånd till anslutande av en WC till en 
befintlig avloppsanordning 

13 § FMH (1998:889)  3 h* 

Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning 
utan WC, enligt kommunens lokala 
hälsoskyddsföreskrifter eller vattenskyddsföreskrifter 

13 § FMH (1998:889)  4 h* 

Omprövning av tillstånd för små avlopp 13 § FMH (1998:889)  Timavgift* 
* Vid inrättande av avloppsanordning där entreprenör anlitas som inte är diplomerad enligt 
maskinentreprenörerna tillkommer 2 h 
Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde 

17 § FMH (1998:899)  2 h 

Ansökan om tillstånd till djurhållning enligt lokala 
hälsoskyddsföreskrifter 

39 § FMH (1998:899)  4 h 

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 
lokala hälsoskyddsföreskrifter 

40 § FMH (1998:899)  
9 kap 12 § MB 

Timavgift 

Handläggning av anmälan 
Anmälan om miljöfarlig verksamhet eller 
hälsoskyddsverksamhet 

9 kap 6 §, 1 kap 10 § MPF 
(2013:251), 38 § FMH 
(1998:889) 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2 

1 kap 11 § MPF (2013:251)  Timavgift 

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 
WC 

13 § FMH (1998:889)  4 h 

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 
WC men med påkopplad oljeavskiljning 

13 § FMH (1998:889) 8 h 

Anmälan om ändring av en avloppsanordning 14 § FMH (1998:889)  Timavgift 
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 

17 § FMH (1998:889)  2 h 

Anmälan i ärenden kopplade till kommunens lokala 
hälsoskyddsföreskrifter 

40 § FMH (1998:899)  
9 kap 12 § MB 

Timavgift 

Tillsyn 
Kontroll av små avlopp 2 kap 3 § MB 2,5 h 
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 

26 kap 3 § 3 st MB  
2 kap 31 § p 1 MTF 

Timavgift 
 

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 

26 kap 3 § 3 st MB 
 

Timavgift 

Kemiska produkter och biotekniska organismer 
Prövning av ansökan 
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning 
av växtskyddsmedel 

2 kap 40 § fo (2014:425) 
 

4 h 
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Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde 
(föreskrifter beslutade tidigare än 1 januari 2018) 

6 kap 1 och 2 §§ NFS 
(2015:2) 

6 h 

Handläggning av anmälan 
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel 

2 kap 41 § fo (2014:425) Timavgift 

Tillsyn 
Information innan installation påbörjas eller hantering 
inleds av mer än totalt 1 m3 brandfarliga vätskor och 
spilloljor i cisterner med anslutna rör- och 
slangledningar. (Inom vattenskyddsområde mer än 
totalt 150 liter brandfarliga vätskor och spilloljor i 
cisterner med anslutna rör- och slangledningar och i 
lösa behållare). 

3 kap 1 § 1 st NFS 
(2021:10)  
2 kap 31 § p 5 MTF 
(2011:13) 

0,5 h 

Information om cistern som tagits ur bruk 7 kap 1 § NFS (2021:10) 
2 kap 31 § p 5  MTF 
(2011:13) 

Avgiftsfritt 

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2 

NFS (2021:10) 
26 kap 3 § MB 
2 kap 31 § p 5 MTF 
(2011:13) 

Timavgift 

Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer 

14 § fo (2016:1128)  
2 kap 31 och 32 §§ MTF 
(2011:13) 

1 h 

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 
läckagekontroll 

15 § fo (2016:1128)  
2 kap 31 och 32 §§ MTF 
(2011:13) 

2 h 

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 
läckagekontroll, om rapporten föranleder att ärendet 
måste kompletteras med ytterligare uppgifter. 

15 § fo (2016:1128)  
2 kap 31 och 32 §§ MTF 
(2011:13) 

3 h 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 

2 kap 31 och 32 §§ MTF 
(2011:13) 

Timavgift 

Ozonnedbrytande ämnen, t.ex. utrustning i 
motorfordon, flyg och tåg eller laboratorie- och 
analysarbeten 

EU-förordning nr 
517/2014 EG nr 
1005/2009 
EG nr 291/2011 
2 kap 31 § p 6 MTF 

Timavgift 

Tillsyn av växtskyddsmedel/biocidprodukter och 
underrättelser kopplat till 
växtskyddsmedel/biocidprodukter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 

9 kap 1 § NFS (2015:2) 
9 kap 3 § NFS (2015:2) 
2 kap 31 § p 5 
2 kap 32 § 1 st p 2b MPF 
i lydelsen som gäller fr o m 
1 juli 2018 
4 kap 2 § NFS (2015:3) 
2 kap 31 § p 5 MTF 
(2011:13) 

Timavgift 
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Tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 
 

Fo (2007:19) 
26 kap 3 § 3 st MB 
2 kap 31 § p 5 MTF 
(2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av kosmetiska produkter och rådgörande med 
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas 

EG-förordning 1223/2009  
2 kap 34 § MTF (2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor (oavsett miljöfarlig verksamhet), 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2 
 

1 kap 19 och 20 §§ 
2 kap 32 § 
2 kap 19 § p 7-9, p 11-14,  
p 16, p 17, p 19 
31 § p 5  MTF (2011:13) 
26 kap 3 § 3 st MB  

Timavgift 

Renhållning 
Prövning av ansökan 
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 
om ett sådant tillstånd inte krävs 

15 kap 25 § p 2 MB 
 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall 

15 kap 25 § p 1 MB 
 

Timavgift 
 

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering 

75 § fo (2011:927) 
 

Timavgift 

Övriga ansökningar 75 § fo (2011:927) Timavgift 
Handläggning av anmälan 
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall 

15 kap 19 och 24 §§ MB 
45 § fo (2011:927) 

Timavgift 

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av fastighetsinnehavare att på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall 

75 § fo (2011:927) 
 

Timavgift 
 

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, total befrielse från hämtning av avfall 

75 § fo (2011:927) 
 

1 h 
 

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering 

75 § fo (2011:927) 
 

Timavgift 

Tillsyn 
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2 

26 kap 3 § 3 st MB 
 

Timavgift 

Verksamheter som orsakar miljöskador 
Handläggning av anmälan 
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador 28 § FMH (1998:899)  Timavgift 
Tillsyn 
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet där föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön 

10 kap 11 § MB 
 

Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för 
att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 
miljöskada 

10 kap 12 och 14 §§ MB Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 
har uppstått 

10 kap 13 och 14 §§ MB Timavgift 
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Övrig tillsyn av föroreningsskador som omfattas av 
kommunens tillsynsansvar. 

2 kap 31 § p 3 MTF 
(2011:13) 
26 kap 3 § 3 st MB 

Timavgift 

Övrig verksamhet 
Prövning av ansökan 
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § MB Regleras i 

plan- och 
byggtaxa 

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för 
natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 
den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet som 
omfattas av ett interimistiskt beslut 

7 kap 24 § MB Timavgift 

Ansökan om dispens, undantag från föreskrifter eller 
ändrade villkor för natur- eller kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde 

Gällande föreskrifter 
7 kap 7 § MB 
9 §  fo (1998:1252) 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde 

7 kap 11 § 2 st MB1 kap 19 
och 20 §§ samt 2 kap 8 § 
MTF (2011:13) 

Timavgift 

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

Gällande föreskrifter Timavgift 

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön 

12 kap 6 § MB Timavgift 

Tillsyn 
Vattenskyddsområden som kommunen har beslutat om, 
område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 
beslut, strandskydd utom det som länsstyrelsen har 
tillsyn över när det gäller väg- och järnvägsanläggningar  

2 kap 9 § MTF (2011:13) Timavgift 

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om 
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2

12 kap 10 § MB 
2 kap 32 § MTF (2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan 
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 

2 kap 8 § p 7 
1 kap 19 och 20 §§ MTF 
(2011:13)  
26 kap 3 § 3 st MB 

Timavgift 

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2 

2 kap 9 § MTF (2011:13) Timavgift 
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Taxebilaga 2 – Verksamheter (debiteras per år) 
Ver.kod Nivå Tillsyn Bransch Verksamhet 
1.20 C Timavgift Jordbruk Anläggning med stadigvarande djurhållning 

med mer än 100 djurenheter men färre än 400 
djurenheter, ej inhägnad. 

15.30 C 3 h Livsmedel och foder Anläggning för slakteri med en produktion 
baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton 
slaktvikt per kalenderår. 

15.180 C 6 h Mjölkprodukter 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. 

15.240 C 6 h Råsprit och 
alkoholhaltiga 
drycker 

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. 

15.260 C 6 h Malt och 
läskedrycker 

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. 

15.310 C 4 h Paketering av 
livsmedel 

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

20.02 C 6 h Anaerob biologisk 
behandling 

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. 

20.30 C 6 h Sågning, hyvling och 
svarvning av trä 

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

20.40 C 2 h Träbaserade 
bränslen och 
bränslen av 
jordbruksprodukter 

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. 

20.80 C 2 h Lagring av timmer Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått

under bark (m³ fub), om lagringen sker på land 
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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 §.  

25.50 C 6 h Gummi- och 
plastvaror 

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. 

26.110 C 4 h Cement, betong, 
kalk, krita och gips 

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår, där slipning av betongytskikt inte är 
en del av processen. 

26.110 C 12 h Cement, betong, 
kalk, krita och gips 

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår, där slipning av betongytskikt är en 
del av processen. 

40.60 C 8 h Förbränning Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av 
   1. mer än 5 megawatt 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. 

40.60  C 4 h Förbränning Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av 
   1. mer än 500 kilowatt men högst 5 
megawatt, om annat bränsle används än enbart 
fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 

50.10 C 4 h Fordonsservice och 
drivmedelshantering 

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. 

50.20 C 8 h Fordonsservice och 
drivmedelshantering 

Anläggning där det per kalenderår hanteras 
   1. mer än 1 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle, eller 
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   2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas 
avsedd som motorbränsle. 

90.16 C 6 h Rening av 
avloppsvatten 

Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 
personekvivalenter. 

90.40 C 8 h Lagring som en del 
av att samla in avfall 

Lagring av fem eller fler fraktioner 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.  

90.40 C 3 h Lagring som en del 
av att samla in avfall 

Lagring av upp till fyra fraktioner 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.  

90.60 C 8 h Lagring som en del 
av att samla in avfall 

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

90.11 C 4 h Krossning av avfall    1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 
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. 

92.20 C 1 h Skjutfält, skjutbanor 
och 
sportanläggningar 

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. 

92.30 C 1 h Skjutfält, skjutbanor 
och 
sportanläggningar 

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon. 
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- C Tim - Övriga C-verksamheter debiteras per timma. 
Inför varje uppdatering av taxan (minst vart 
fjärde år) behovsbedöms varje nytillkommen 
bransch och verksamhet och läggs in i taxan 
efter hand. 

38 § p1 
FMH 
 

H 2 h Stickande/skärande 
verksamhet 

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygieniska behandlingar som innebär 
risk för blodsmitta eller annan smitta på grund 
av användningen av skalpeller, 
akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra 
liknande skärande eller stickande verktyg. 

38 § p2 
FMH 

H 4 h Bassängbad Bassängbad för allmänheten eller som på annat 
sätt används av många människor. 

38 § p3 
FMH 

H 4 h Förskolor Förskola, öppen förskola. 

38 § p3 
FMH 

H 4 h Skolor Förskoleklass, fritidshem, öppen 
fritidsverksamhet, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 
sameskola eller internationell skola. 
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Taxebilaga 3 – Åtgärder (debiteras per åtgärdstillfälle) 
Ver.kod Nivå Tillsyn Bransch Verksamhet 
1.20 C Timavgift Jordbruk Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 

jordbruksproduktion. 
10.50 C Timavgift Bearbetning  av 

berg, naturgrus och 
annat 

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 
tolvmånadersperiod. 

20.90 C 8 h Lagring av timmer Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått 
mer än sex veckor, behövs med anledning av 
storm eller orkan och omfattar 
   1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m³ fub) på land med 
begjutning av vatten, eller 
   2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m³ fub) i vatten. 

90.141 C Timavgift Återvinning för 
anläggningsändamål 

Att återvinna icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan 
förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.  

- C Timavgift - Övriga C-åtgärder debiteras per timma. Inför 
varje uppdatering av taxan (minst vart fjärde 
år) behovsbedöms varje nytillkommen bransch 
och verksamhet och läggs in i taxan efter hand. 
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Taxebilaga 4 – Avgift för tillsynsområden utöver miljöbalkens område 
Animaliska biprodukter 
Förvaring av animaliska biprodukter i 
primärproduktionen (kadaverhantering) 

Lag om foder och 
animaliska biprodukter 
(2006:805) 

Timavgift 

Anvisning vid nedgrävning av döda djur och 
slaktbiprodukter 

Lag om foder och 
animaliska biprodukter 
(2006:805) 

Timavgift 

Hantering av animaliska biprodukter inom 
livsmedelsverksamhet 

Lag om foder och 
animaliska biprodukter 
(2006:805) 

Timavgift 

Övrig befattning med animaliska biprodukter Lag om foder och 
animaliska biprodukter 
(2006:805) 

Timavgift 

Sprängämnesprekursorer 
Tillsyn och handläggning Lagen om 

sprängämnesprekursorer 
(2014:799) 

Timavgift 

Strålskyddslagen 
Tillsyn av solarier Strålskyddslag (2018:396) Timavgift 
Tillsyn av radon i bostad eller allmän lokal Strålskyddslag (2018:396) Timavgift 
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Elektroniska underskrifter
Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 
elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. 
Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska 
underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.
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