
Kallelse 

Kallelse till sammanträde med Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Datum och tid:  2021-11-24, klockan  13:30 
Plats:  Sahlin/Möller 

Förhinder anmäls till Ina Petersson, ina.petersson@eslov.se 

Ordförande 
Bengt Andersson (M) 
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Kallelse 

1. Upprop

2. Val av protokolljusterare 

3. Ekonomisk månadsuppföljning 2021 
(MOS.2021.0001) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsrapport för oktober 2021
 Presentation. Ekonomisk månadsuppföljning för oktober 2021

4. Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 (MOS.2021.1018) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av det systematiska

arbetsmiljöarbetet 2021
 Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

2021, 2021-09-28 inklusive åtgärdslista
 Checklista för allmän skyddsrond, 2021-08-31, inklusive åtgärdslista

5. Gång- och cykelväg mellan Östra Asmundtorp och 
Trollenäs (MOS.2021.0943) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Gång- och cykelväg mellan Östra Asmundtorp och

Trollenäs
 Bilaga 1. ÅVS Östra Asmundtorp-Trollenäs-Slutversion
 Bilaga 2. Kartbild över projektets fyra delar
 Bilaga 3. Grov kostnadsfördelning av troligt värde
 Bilaga 4. Grov kostnadskalkyl Trollestigen
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Kallelse 

6. Indexuppräkning av befintlig taxa inom 
miljötillsyn och livsmedelskontroll (MOS.2021.1023) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Indexuppräkning av befintlig taxa inom miljötillsyn

och livsmedelskontroll
 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2022
 Taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel och foder 2022

7. Remissvar gällande DT Recycling i Eslöv ABs 
ansökan om tillstånd att bedriva miljöfarlig 
verksamhet (Mi.2021-1361) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Remissvar gällande DT Recycling i Eslöv ABs

ansökan om tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet (Mi.2021-1361)
 Förfrågan om komplettering av ansökan om tillstånd till miljöfarlig

verksamhet, 2020-05-04, dnr 551-39756-2019
 Miljöavdelningens svar på länsstyrelsens förfrågan om komplettering,

2020-05-25, Mi 2021-653
 Remiss Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, 2021-10-12,

dnr 551-39756-2019
 Kompletteringar, Aktbilaga 5-20, 2021-10-12, dnr 551-39756-2019
 Bevarandeplan för Abullahagen

8. Yttrande över ansökan om tillstånd för 
bortledning av vatten på Rönneholms mosse, 
fastigheten Hassle 32:18, Eslövs kommun 
(MOS.2021.1040) 
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    Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse. Synpunkter på ansökan om tillstånd för bortledning 

av vatten på  Rönneholms mosse, fastigheten Hassle 32:18, Eslövs 
kommun

• Bilaga 1. Synpunkter på ansökan om tillstånd för bortledning av 
vatten från  Rönneholms mosse, fastigheten Hassle 32:18, Eslövs 
kommun

• Borttagen på grund av personuppgifter.
• 2 Komplettering M 5167-21 AB 11
• 3 Kungörelse M 5167-21  AB 12
• 4 Yttrande samråd Mi 2019-1482
• 5 Yttrande samråd Länsstyrelsen
• 6 Promemoria Länsstyrelsen



Kallelse 

9. Information  från kart- och bygglovsavdelningen Christian Nielsen 
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 MOS.2021.0001  
 
 
 
2021-11-16 
Karin Sandström Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
+4641362563  
karin.sandstrom@eslov.se  
 
 

Miljö och Samhällsbyggnad  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Ekonomisk månadsrapport oktober 2021 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsrapport för oktober har tagits fram. Helårsprognosen för miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden är sammantaget ett överskott med 400 tkr. 
 
Investeringarna prognostiserar överskott med 18 900 tkr. 
 
Hälsotalet för Miljö och Samhällsbyggnad är 94 %. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport för oktober 2021. 

Beredning 
Månadsrapporten har tagits fram i samråd med avdelningarna på Miljö och 
Samhällsbyggnad. 

Förslag till beslut 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner ekonomisk månadsuppföljning 

för oktober 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Dave Borg Karin Sandström 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom/Stabchef
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Uppföljning oktober 2021
Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämnden
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Resultaträkning jan-okt 2021  
Nettokostnader 
(mnkr)

Budget  
 Jan-okt

2021

Utfall        
Jan-okt

2021

Avvik.
Jan-okt

2021

Budget 
2021

Prognos
2021

Avvik.
2021

Intäkter 10,4 12,3 +1,9 12,5 15,0 +2,5

Kostnader -72,8 -73,7 -0,9 -88,0 -90,1 -2,1

Nettokostnader -62,5 -61,5 +1,0 -75,5 -75,1 +0,4
Kommunbidrag 62,5 62,5 0,0 75,5 75,5 0,0

Årets resultat 0,0 +1,0 +1,0 0,0 +0,4 +0,4
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Resultaträkning jan-okt 2021  
Nettokostnader 
(mnkr)

Budget  
 Jan-okt

2021

Utfall        
Jan-okt

2021

Avvik.
Jan-okt

2021

Budget 
2021

Prognos
2021

Avvik.
2021

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnd -0,7 -0,7 0,0 -0,8 -0,8 0,0

Förvaltningsledning -5,2 -4,7 +0,5 -6,1 -6,1 0,0

Miljöavdelning -7,0 -7,2 -0,1 -8,5 -8,5 -0,1
Kart- och 
bygglovsavdelning -5,1 -3,1 +2,0 -6,1 -4,8 +1,3

Bostadsanpassning -3,0 -3,9 -0,9 -3,6 -4,4 -0,8

Gata Trafik Park -41,5 -41,9 -0,4 -50,4 -50,4 0,0

Nettokostnader -62,5 -61,5 +1,0 -75,5 -75,1 +0,4
Kommunbidrag 62,5 62,5 0,0 75,5 75,5 0,0

Årets resultat 0,0 +1,0 +1,0 0,0 +0,4 +0,4
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Kommentarer till prognosen
• Lönekompensation har lämnats enligt utfall
• Kapitalkostnader, ingen avvikelse (kompenseras vid årets slut)
• Bygglovsintäkter, +1,3 mnkr
• Bostadsanpassningsbidrag, -0,8 mnkr
• Vinterväghållning, prognos enligt budget
• Extra medel (KF 211025), prognos bygger på att redan planerat arbete 

inom MoS inte försenas till följd av nya engagemang

Faktorer ej medräknade i prognosen:
• Inventering nedlagda deponier, ev effekt ej beräknat i prognosen 
• Företagslots, friluftssamordnare ej påbörjad
• Förorenad mark, ev effekt ej beräknat i prognosen
• Utredning underfinansiering
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KF beslut 25/10 – extra medel 2021
• Åtgärder inom gata och park och offentliga miljöer, 1 500 000 kr

– Arbete pågår och kommer vara avslutat innan årsskiftet. Åtgärder:

q Lekplatsåtgärder, 260 000 kr

q Grusgångar Kastberga, 390 000 kr

q Trädbeskärning, röjning och stubbfräsning, 485 000 kr

q Trädplanteringar (bla. Gustavslund, Rönneberga, Löberöd), 365 000 kr

• Medel till byaföreningar för försköning och trygghetsskapande 
åtgärder, 1 000 000 kr

– Prognos: Beloppet betalas ut under året

• Belysning Remmarlöv, 800 000 kr
– Anläggande under 2022, projektering genomförs 2021 (motsv 20-30 000 kr). 

Investeringsbudgeten utökas. Ändring i KFs beslut.
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Deponier
• Kostnader ej medräknat i prognosen

• Avser 17 deponier

• 2 påbörjade, totalt utfall okt 2021: 40 tkr - endast handläggning.

• Årets kostnad uppskattas till 300 tkr. Kostnaden avser framtagande av 

planer för 15 deponier som tillsynsmyndigheten först ska godkänna.

• Totala kostnaden för åtgärderna i dessa planer kan i dagsläget ej 

bedömas, då alla planer ej färdigställts. 

• Löpande arbete för kontrollprogram och handlingsplan.

• Medel för handläggning äskades i budget 2022
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Investeringar (tkr)

Perioden Prognos
Utfall -27 513 -47 000
Budget -65 900 -65 900
Återstår 38 369 18 900

Projekt med största utgifterna

Stora torg, inkl gator 11 604
Asfaltering (årsanslag) 4 339
Om-/nybyggnad gator (årsanslag) 1 788
Lekplatser (årsanslag) 1 364
Stora torg, offentlig toalett 1 151
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Investeringar kommentarer
• Stora torg. Prognos enligt budget (60 mnkr). Diskussion pågår med entreprenör 

om ätor och mängdförteckning.

• Kanalgatan projektering, tidsförskjuts något (+1,0 mnkr).
• GC-väg Flyinge – S Sandby utgår (+0,6 mnkr).
• GC-väg Billinge-Röstånga genomförs inte i år (+1,8 mnkr).
• GC-väg Ö Asmundstorp – Trollenäs flyttas till 2022 (+1,0 mnkr)
• Kvarngatan börjar projekteras efter sommaren (+0,5 mnkr).
• Slånbacksvägen blir billigare tack vare lägre anbud (prognos +3,0 mnkr)
• Utbyggnad av belysning i Öslöv och Holmby beviljad av Trafikverket. Sätts upp 

under året. 

• GIS-system (+6,0 mnkr). Implementering pågår.
• Verksamhetssystem miljö/bygg (+0,9 mnkr). Projekt avslutat. 
• Årsanslagen +2,5 mnkr.
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Investeringar (tkr)

Projektnamn Budget 
2021

Utfall 
jan-okt 

2021

Återstår Prognos 
budget-

avvikelse
Verksamhetssystem miljö och kart o bygg -937 0 937 +937

GIS-system -6 000 0 6 000 +6 000

Centrumutveckling
Stora torg -18 000 -11 604 6 396 0

Stora torg, offentlig toalett -1 976 -1 151 825 +825

Cykelvägar
GC-väg Stabbarp – Öslöv 0 -6 -6 -6

GC-väg Billinge – Röstånga -1 924 -302 1 622 +1 574

GC-väg Flyinge – S Sandby -600 0 600 +600

GC-väg Ö Asmundtorp – Trollenäs -1 000 -2 998 +990
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Investeringar (forts)

Projektnamn Budget 
2021

Utfall 
jan-okt

2021

Återstår Prognos 
budget-

avvikelse
Gator och vägar

Kanalgatan -2 000 -645 1 355 +1 000

Slånbacksvägen -5 000 -321 4 679 +3 000

Kvarngatan inkl gc-väg -1 000 25 975 +500

Belysning

Belysning landsbygden -3 863 -817 3 046 +500

Grönområden

Lekplats stadsparken -1 000 -233 767 +500

Slutredovisade projekt 0 -20 -20 -20
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Investeringar (forts)

Projektnamn Budget
2021

Utfall 
jan-okt

2021

Återstår Prognos 
budget-

avvikelse

Årsanslag

Teknisk utrustning -500 0 500 +500

Om- och nybyggnad gatuanläggningar -2 100 -1 788 312 0

Åtgärder i övriga orter -900 -858 42 0

Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet -1 500 -960 540 0

Asfaltering -7 000 -4 339 2 661 0

Gatubelysning -2 300 -505 1 795 +400

Cykelvägnät Eslövs tätort -1 000 -473 527 0
Omläggning gator, trottoarer i samband med 
ledningsägares arbeten -2 000 -757 1 243 +1 000
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Investeringar (forts)

Projektnamn Budget 
2021

Utfall 
Jan-okt

2021

Återstår Prognos 
budget-

avvikelse

Årsanslag  forts.

Lekplatser -2 100 -1 364 736 -400

Grönområden Eslövs tätort -1 400 -815 585 -400

Grönområden byarna -600 -115 485 +200

Broar -200 -40 200 +200

Dagvattenåtgärder -1 000 -390 610 0

Avdrag för ej fullt genomförande +1 000

Delsumma -22 600 -12 405 10 195 + 2 500

Summa -65 900 -27 531 38 369 +18 900
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 MOS.2021.1018  
 
 
 
2021-11-09 
Dave Borg Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 
+4641362885  
dave.borg@eslov.se  
 
 

Miljö och Samhällsbyggnad  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 20211 

Ärendebeskrivning 
En kommungemensam uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
genomföras en gång per år. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att 
arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning samt enligt kommunens 
arbetsmiljöpolicy. Ett annat syfte är att uppnå förbättringar i arbetsmiljöarbetet. 
Förvaltningschefen ansvarar för sammanställningen av checklistan samt framtagande 
av handlingsplan. Protokollet från förvaltningens samverkansgrupp FÖSAM samt 
handlingsplan behandlas i nämnden. Protokollet från nämndens sammanträde 
tillsammans med handlingsplanen skickas därefter till Kommunledningskontoret. 
Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet skedde i samband med Miljö 
och Samhällsbyggnads ledningsgruppsmöte den 28 september 2021. På detta 
ledningsgruppsmöte deltog även skyddsombud. 
 
Till ärendet bifogas även checklista för allmän skyddsrond. På skyddsronden 
framkomna brister har avhjälpts eller kommer att avhjälpas enligt checklista. 
 

Beslutsunderlag 
 Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 

(SAM 2021), 2021-09-28 inkl åtgärdslista 
 Checklista för allmän skyddsrond, 2021-08-31, inkl åtgärdslista 
 Utdrag ur protokoll från FÖSAM, §67, 2021-11-08 

 

Beredning 
Den årliga uppföljningen har genomförts den 28 september 2021 i samband med 
ledningsgruppens möte för Miljö och Samhällsbyggnad. Förutom förvaltningschefen 
och förvaltningens avdelningschefer deltog även skyddsombudet för förvaltning. 
Därefter lyftes resultatet som informationspunkt på FÖSAM den 8 november 2021 
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 MOS.2021.1018 

 2 (2) 

och via mail den 10 november 2021. På FÖSAM deltog fyra fackliga representanter 
samt personalassistenten och förvaltningschefen för Miljö och Samhällsbyggnad. 
Granskning och godkännande av bedömningarna har gjort av avdelningscheferna.  

Förslag till beslut 
- Godkänna den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
Dave Borg 
Förvaltningschef 
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2021-53 ÅRLIG UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET 2021 (ARBETSMILJÖREVISION),
PLANERAD

GENOMFÖRANDE Utförd  Klara rader: 54/54 Klara åtgärder: 0/1

 Dave Borg

 2021-09-28  Avdelningschefer MoS (5A) 

 Johan Järnström, Marie Strandqvist, Dave Borg

ÅRLIG UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

 AFS 2001:1, Systematiskt arbetmiljöarbete

 Besvara frågorna med ja eller nej, se definitioner nedan: 
Ja: frågan behöver inte åtgärdas
Nej: frågan behöver åtgärdas snarast (för att lägga till åtgärder trycker du på symbolen för skriftnyckel). 

Om du inte kan besvara fråga kryssa i N/A (ej relevant)

Frågorna som besvaras med nej ska kommenteras. 

Syftet med den årliga uppföljningen(arbetsmiljörevision) är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt 
föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Med hänvisning till respektive paragraf ska frågorna 
besvaras. 

I den årliga uppföljningen inkluderas även frågor som berör Diskrimineringslagen 2008:567, 3 kap aktiva 
åtgärder. Frågor som berör aktiva åtgärder är i sista avsnittet. 

Arbetsledare tillsammans med skyddsombud/arbetsplatsombud/elevskyddsombud, samt eventuellt några 
medarbetare besvarar frågorna tillsammans. 

(Framtagen på kommunledningskontoret 2014-07-01, senast reviderat 2019-08-27)

Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel

1 Finns arbetsmiljöfaktorerna med när beslut ska fattas 
och åtgärder vidtas i det vardagliga arbetet?

Ja

2 Hanteras såväl fysiska som psykologiska 
arbetsmiljöförhållanden i verksamheten?

Ja

3 Finns mål för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön?  

Ja

2021-53
1/7

20 ( 89 )



Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel
4 Är målen kända i verksamheten? Ja Möjligheten att lägga upp arbetet så att alla känner 

till
uppsatta mål är en målsättning som kan vara svår
att uppfylla. Däremot ska MoS arbeta för att alla ska
känna till var man hittar dessa mål. Arbetsmiljömålen
ska presenteras minst en gång per år i samband
med det info-kaffe som följer av det nämndsmötet då
uppföljningen av arbetsmiljöarbetet presenteras.
Dessutom kommer målen som berör förvaltningen bli
en naturligare del av dialogen i samband med 
RoUsamtalen.
Resultatet från medarbetarenkäten för 2021 visar på 
ett medelvärde på 4,02 vilket får anses som ett 
godkänt resultat. Av de 52 medarbetare som svarat 
på enkäten har :5,8% svarat stämmer ganska dåligt
15,4% svarat stämmer vare sig bra eller dåligt
50 % svarat stämmer ganska bra
28,8 % svarat stämmer mycket bra

5 Tas hänsyn till att arbetstidens förläggning kan 
inverka på medarbetarnas hälsa vid planering av 
arbetet?

Ja

6 Ges arbetstagarna och skyddsombuden möjlighet att 
medverka i arbetsmiljöarbetet?

Ja

7 Ges elevskyddsombuden möjlighet att medverka i 
arbetsmiljöarbetet?

8 Har skyddsombudet tillräcklig arbetsmiljöutbildning 
för sitt uppdrag?

Ja

9 Finns det en fungerande samverkansgrupp som 
behandlar arbetsmiljöfrågorna? (Fösam/Losam)

Ja

10 Är samverkansgruppens arbetssätt och uppgifter 
klart uttalade?

Ja

11 Deltar samverkansgruppen aktivt i förändrings – och 
utvecklingsarbete?

Ja

12 Genomförs regelbundna arbetsplatsträffar? Ja

13 Diskuteras systematiskt arbetsmiljöarbete på 
arbetsplatsträffarna?

Ja

14 Genomförs årliga utvecklingssamtal? Ja

15 Genomförs utvecklingssamtalen tillfredsställande? Ja

16 Har all personal fått information om 
arbetsmiljöpolicyn?

Ja

17 Finns skriftliga rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet?

Ja

2021-53
2/7
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Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel
18 Är rutinerna kända på arbetsplatsen? Ja

19 Säkerställs det att rutinerna följs i vardagsarbetet? Ja

20 Är riktlinjerna för rehabilitering kända på 
arbetsplatsen?

Ja

21 Finns skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 
befogenheter och resurser?

Ja Den skriftliga fördelningen ska dock ses över under 
kommande verksamhetsår och vid behov 
uppdateras

22 Säkerställs det att fördelade uppgifter utförs? Ja Detta följs löpande upp på ledningsgruppen

23 Kan balans mellan uppgifter, befogenheter och 
resurser upprätthållas?

Nej Arbete med stresshantering och tydliggörande av
förväntningar och ambitionsnivå inleddes strax innan 
pandemin och kommer att ske fortlöpande. Arbetet 
som skett både på plats och på distans under 2021 
p g a pandemin innebära att omtag behöver göras 
avseende denna insats. Medarbetarenkäten för 
2021 visar att .25% (13 pers) av 52 svarande har 
angett "stämmer mycket dåligt" eller "stämmer 
ganska dåligt" på påståendet "min arbetsbelastning 
är mestadels rimlig"

Åtgärd
Nr Åtgärdsrubrik Åtgärd Utförare Åtgärdssteg Åtgärdstyp Klardatum:

1 Balans mellan
uppgifter -
befogenheter -
resurser

pågående arbete och
behöver omfattas av
ständiga förbättringar och
utvärderingar och bör
därför finnas med i denna
åtgärdslista .
För att förbättra balansen
införs ett nytt arbetssätt -
även om inte balansen
alla gånger kan
upprätthållas så ska
prioriteringar bidra till att
minska stressen som
omfattas kopplas till
denna obalans.

Borg, Dave Planerad 2022-12-22
Klar

2021-53
3/7
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Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel
24 Finns rutiner för returnering av en arbetsmiljöuppgift? Ja Översyn av förvaltningens rutiner kommer att göras 

under verksamhetsåret 2022 för att säkerhetsställa 
lättillgängligheten båda på förvaltningsövergripande 
nivå och avdelningsnivå.

25 Har chefer och arbetsledare tillräcklig 
arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag?

Ja Genomförda arbetsmiljöutbildningar och uppdatering 
av dessa stäms av årligen i ledningsgruppen.

26 Har chefen kunskaper i hur man förebygger och 
hanterar ohälsosam arbetsbelastning?

Ja Under verksamhetsåret (2021) har en översyn 
behövts genomföras för att kunna möta de 
förändrade förhållandena maa av pandemin. 
Översyn av behovet av att öka kunskapen ses över 
under 2022.

27 Har chefen kunskaper i hur man förebygger och 
hanterar kränkande särbehandling?

Ja På motsvarande sätt som för fråga 26.

28 Får nyanställda, inhyrd personal och personal med 
nya arbetsuppgifter en bra introduktion där 
arbetsmiljö ingår?

Ja

29 Vet alla anställda vilka risker som förekommer i deras 
arbete?

Ja

30 Finns skriftliga instruktioner för riskfyllda 
arbetsuppgifter?

Ja

31 Säkerställs det att dessa instruktioner följs? Ja

32 Har arbetstagarna information om gällande 
föreskrifter för sitt arbete?

Ja

33 Undersöks, bedöms och åtgärdas risker fortlöpande 
både vad gäller den fysiska och den psykiska och 
sociala arbetsmiljön?

Ja

34 Dokumenteras riskbedömningarna? Ja

35 Hanteras riskbedömningarna inom ramen för 
samverkansavtalet? (Fösam/Losam)

Ja

36 Undersöks, bedöms och åtgärdas risker vid planering 
av och beslut om exempel ny eller ändrad 
verksamhet?

Ja

2021-53
4/7

23 ( 89 )



Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel

37 Finns det rutiner för tillbudshantering? Ja

38 Säkerställs det att de följs? Ja

39 Utreds ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud? Ja

40 Följs ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud upp? Ja

41 Hanteras kunskap om de tillbud och olycksfall som 
förekommer inom ramen för samverkansavtalet? 
(Fösam/Losam)

Ja

42 Görs en skriftlig sammanställning av tillbud och 
olycksfall på arbetsplatsen? 

Ja

43 Görs en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaron på 
arbetsplatsen?

Ja

44 Finns det skriftliga handlingsplaner för de åtgärder 
som inte kan genomföras direkt?

Ja

45 Följs åtgärderna i handlingsplanen upp systematiskt? Ja

46 Kontrolleras och utvärderas genomförda åtgärder? Ja

47 Används företagshälsovården och HR-funktionen i 
arbetsmiljöärenden?

Ja

48 Fungerar kontakten med företagshälsovården 
tillfredsställande?

Ja
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Nr Fråga Ja/nej N/A Kommentar/ge exempel
49 Finns det tillräckliga resurser för att hantera 

arbetsmiljöärenden? (Om nej, motivera)
Nej Orsaken till denna avvikelse beror på att en 

medarbetare vände sig till ledningen som i sin tur 
kontaktade Avonova under sommarsemestern 2021. 
Någon återkoppling skedde dock inte från Avonova 
vilket ledde till att medarbetaren till slut själv vände 
sig till sin vårdcentral och fick hjälp.
Inom MoS och kommunen i övrigt bedöms dock det 
finnas tillräckligt med resurser varför någon specifik 
åtgärd inte inplaneras.

50 Är riktlinjerna mot kränkande särbehandling och 
diskriminering kända på arbetsplatsen?

Ja

51 Säkerställs det att riktlinjerna följs? Ja

52 Undersöker, åtgärdar och följer arbetsgivaren upp de 
sociala och organisatoriska arbetsförhållandena på 
ett sådant sätt att kränkande särbehandling och 
diskriminering kan motverkas?

Ja Av medarbetarenkäten framgår det årligen att av de 
52 medarbetare som svarat på enkäten så hade 
13,5% inte anmält om de blivit utsatta för kränkande 
särbehandling/diskriminering eller repressalier. Trots 
genomgång hur man ska gå tillväga så har lika stor 
andel angett (7 pers) att de inte vet hur man går 
tillväga om de blir utsatta för repressalier, 7,5% (4 
pers) avseende kränkande särbehandling, 9,6% (5 
pers). En förnyad genomgång av hur man går 
tillväga är således nödvändig att genomföra under 
2022.
Av svarande på enkäten så har 5,8% (3 pers) angett 
att de blivit utsatta för ngt av ovanstående av en 
kollega och 1,9% (1 pers) att det skett av chef inom 
MoS.  Någon anmälan är dock inte gjord. Kommer 
det till ledningens kännedom att en medarbetare 
upplever sig utsatt för något av ovanstående av 
någon chef inom MoS, men ingen anmälan görs en 
anmälan av chefen själv. Denna anmälan 
överlämnas till kommunens HR-avdelning att utreda.

53 Dokumenteras det löpande arbetet med att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och 
möjligheter? (Till exempel genom undersökning av 
risker, analys, åtgärder, uppföljning och utvärdering)

Ja

54 Sker det aktiva arbetet med att motverka 
diskriminering och verka för lika rättigheter och 
möjligheter i samverkan med arbetstagarna (i 
LOSAM, FÖSAM och CESAM representerade av 
fackliga organisationerna)?

Ja
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UPPFÖLJNING Klara rader: 54/54 Klara åtgärder: 0/1

Uppföljningsansvarig  Klar  Klar den

Kommentar

Arbetsgivarrepresentant: ...................................................................................... 

Skyddsombud: ...................................................................................... 
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2021-51 ALLMÄN SKYDDSROND 2021 (SKYDDSROND), PLANERAD

GENOMFÖRANDE Utförd  Klara rader: 89/91 Klara åtgärder: 0/5

 Dave Borg

 2021-08-31  Avdelningschefer MoS (5A) 

 Johan Järnström, Marie Strandqvist, Dave Borg

DEFINITIONER FÖR RISKVÄRDERING

ALLMÄN SKYDDSROND, INKLUSIVE SMITTRISKER

 Använd checklistan så här:
Besvara frågorna med ja eller nej, se definitioner nedan: 
Ja: frågan behöver inte åtgärdas 
Nej: frågan behöver kommenteras och åtgärdas snarast

Om du inte kan besvara fråga kryssa i N/A (ej relevant)

Tycker du  något saknas i skyddsronden? Till varje område kan du lägga till egna rader. Tryck på pilen vid varje 
huvudrubrik så infogas en ny rad. 

Fyll i efterföljande kolumner i de fall ni konstaterar ett problem. Den ifyllda checklistan blir en handlingsplan som 
ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

I checklistan för allmän skyddsrond finns frågor kring den fysiska arbetsmiljön så som buller, luft, 
arbetsplatsutformning och så vidare. Dela gärna upp checklistan i teman för genomgång vid arbetsplatsträffar. 

Checklistan är uppdelad på fastighet- och verksamhetsfrågor. Alla frågor ska besvaras under skyddsronden, men 
ger en vägledning om fastighetsägaren/förvaltaren behöver kontaktas för att få problemet åtgärdat. Detta innebär 
att vissa frågor förekommer mer än en gång.

Frågor kring brand har ersatts med checklistan ”Egenkontroll av brandskydd” som finns på intranätet.

Följ upp att det ni bestämt blir gjort, se AFS 2001:1.

Skyddsrond ska genomföras årligen.
I samband med att skyddsronden genomförs ska frågor som berör arbetsförhållanden ställas och besvaras i syfte 
att undersöka om risker för kränkande särbehandling och diskriminering finns. 

(Framtagen på kommunledningskontoret 2014-01-01, senast reviderad 2019-08-27)

Nr Checkpunkt/Fråga Ja/Nej N/A Kommentar Risk

Fastighet - Samtliga frågor ska besvaras av verksamheten. Rubriken ger en vägledning om fastighetsägaren/förvaltaren
behöver kontaktas för att få problemet åtgärdat.

1 Är trappor/stegar, som har behov, 
åtgärdade(försedda med ledstänger, 
skyddsräcken etc)?

Ja

2 Är golven hela och motsvarar verksamhetens 
krav?

Ja Är dock slitna
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Nr Checkpunkt/Fråga Ja/Nej N/A Kommentar Risk
3 Är alla problem under avsnittet ordning och 

olycksfall listade? (om inte, svara nej och beskriv 
i kommentarsfältet vad mer som behöver 
åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka 
på skiftnyckelssymbolen)

Nej Se tillägg punkt 4 och 5 nedan.

4 Toaletter Nej Ofräscha, i behov av renovering, Slitna lister, 
golv  och väggar. Urindoft trots städning.. SeF är 
sedan föregående års skyddsrond meddelad.

Åtgärd
Nr Åtgärdsrubrik Åtgärd Utförare Åtgärdssteg Åtgärdstyp Klardatum:

4 Ofräscha toaletter Påminna SeF Borg, Dave Planerad 2021-12-31
Klar

5 Korridorer inom förvaltningen Nej Ofräscha, behöver målas. Golvet slitet på sina 
ställen. SeF är sedan föregående års 
skyddsrond meddelad

Åtgärd
Nr Åtgärdsrubrik Åtgärd Utförare Åtgärdssteg Åtgärdstyp Klardatum:

5 Korridorerna Påminna SeF Borg, Dave Planerad 2021-12-31
Klar

6 Är luftkvaliten tillfredsställande? Nej 3019, 3021, 3024-1, 3024-2, 3034, 3112A, 3039, 
3043-2 och 3045-2 har framfört synpunkter om 
dålig luft och syretillförsel. Instängt på rummet 
när de kommer på morgnar, framför allt efter 
helgen. Blir snabbt trötta, irriterande ögon och 
hals.
Det är varmt under sommaren och kallt under 
vintern. SeF har ett pågående arbete avseende 
ventilation och temperatur.

7 Är ventilationssystemet fritt från buller? Nej 3024-1 och 3024-2 har framfört att det är högt 
ljud från ventilationen. SeF har ett pågående 
arbete avseende ventilation och temperatur.

8 Vet ni var OVK protokoll finns? Ja

9 Är alla problem under avsnittet ventilation 
listade? (om inte, svara nej och beskriv i 
kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. 
Åtgärd lägger du till genom att trycka på 
skiftnyckelssymbolen)

Ja

10 Är temperaturen tillfredsställande i lokalerna? Nej Varmt under sommaren och kallt under vintern.
Har blivit bättre med värmen sedan invändigt 
solskydd satts upp.
3021 framför att det är kallt på rummet
3039 framför att det är bättre temperatur nu än 
tidigare under vintern.
SeF har ett pågående arbete avseende 
ventilation och temperatur.

11 Är ett eventuellt behov av 
stöduppvärmning/kylning i vissa delar av 
lokalerna eller vid vissa arbetsplatser kontrollerat/
åtgärdat?

12 Är eventuell förekomst av drag från fönster, 
portar, ventilationssystem kontrollerat/åtgärdat?

Nej SeF har ett pågående arbete avseende 
ventilation och temperatur.
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Nr Checkpunkt/Fråga Ja/Nej N/A Kommentar Risk
13 Är alla problem under avsnittet klimat listade? 

(om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet 
vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du 
till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)

Ja

14 Invändigt solskydd Ja Flera medarbetare har framfört att de invändiga 
solskydden är bra. Hjälper till viss del att skärma 
av värmen men framför allt solljuset.

15 Är allmänbelysningen tillfredsställande i 
lokalerna?

Ja

16 Är alla problem under avsnittet belysning listade? 
(om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet 
vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du 
till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)

Ja

17 Är ljudnivån tillfredsställande i lokalerna? Nej Buller från ventilationen i vissa rum (3024)

18 Är alla problem under avsnittet buller listade? 
(om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet 
vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du 
till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)

Ja

Verksamhet - Samtliga frågor besvaras av verksamheten.

19 Fungerar städningen tillfredsställande? (enligt 
gällande avtal/överenskommelse)

Ja Behövs storstädning i rum 3040, 3248, 3032, 
3241 och 3310 (arkiv och gemensamma 
utrymmen)
3241 och 3310 behöver rensas från gammalt 
skräp

Åtgärd
Nr Åtgärdsrubrik Åtgärd Utförare Åtgärdssteg Åtgärdstyp Klardatum:

3 Storstädning Beställa tjänsten från SeF Borg, Dave Planerad 2021-12-31
Klar

20 Är ordningen på arbetsplatsen så god att olyckor 
undviks (spill, lagrat material och dylikt.) 

Nej Finns möbler och annat material i korridorer som 
ej ska stå där.

Åtgärd
Nr Åtgärdsrubrik Åtgärd Utförare Åtgärdssteg Åtgärdstyp Klardatum:

6 Material i 
korridorerna

Forsla bort det som  inte 
ska vara kvar samt ställa 
undan det som ska finnas 
kvar.

Borg, Dave Planerad 2021-12-31
Klar

21 Används checklistan ”Egenkontroll av 
brandskydd” enligt Eslövs kommuns systematiska 
brandskyddsarbete 4 gånger per år?

22 Är ställen med halkrisk, som har behov, 
åtgärdade med till exempel halkskydd?

23 Är alla problem under avsnittet ordning och 
olycksfall listade? (om inte, svara nej och beskriv 
i kommentarsfältet vad mer som behöver 
åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka 
på skiftnyckelssymbolen)

24 Finns det förbandsutrustning för lättare skador 
utmärkt med skyltar?

Ja
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Nr Checkpunkt/Fråga Ja/Nej N/A Kommentar Risk
25 Finns det personlig utrustning, till exempel 

handskar, skyddskläder, skyddsglasögon?
Ja

26 Är skyddsutrustningen (om det finns) 
lättillgänglig, i fullgott skick och används den? 

27 Är lyftdon, hissar, kranar och traverser i fullgott 
skick och besiktigade?

28 Finns det hjälpmedel för förflyttning av 
barn/vuxna?

29 Finns det rutiner för underhåll och kontroll av 
lyfthjälpmedel?

30 Används lyfthjälpmedlen i det dagliga arbetet? Nej Finns inga behov av lyfthjälpmedel i det dagliga 
arbetet.

31 Är alla problem under avsnittet skyddsutrustning 
och hjälpmedel listade? (om inte, svara nej och 
beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver 
åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka 
på skiftnyckelssymbolen)

Ja

32 Är ljudnivån tillfredsställande i lokalerna? Nej Högt ljud från ventilationen i rum 3024
SeF har ett pågående arbete avseende 
ventilation och temperatur.

33 Är alla problem under avsnittet buller listade? 
(om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet 
vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du 
till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen) 

Ja

34 Finns det ett förebyggande arbete för att 
motverka risker i samband med transporter?

Ja

35 Finns det lyfthjälpmedel eller kärror/truckar för 
lastning/lossning eller transport av gods tyngre än 
12 kg?

36 Är alla problem under avsnittet transporter 
listade? (om inte, svara nej och beskriv i 
kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. 
Åtgärd lägger du till genom att trycka på 
skiftnyckelssymbolen)

Ja

37 Är lokalerna lämpliga för sitt ändamål? Ja

38 Är stolar bord med mera utformade så att de 
möjliggör goda arbetsställningar?

Ja

39 Är allt arbete ordnat så att ingen arbetar enbart 
med ensidiga och tunga arbeten?
   

Ja

40 Är platsbelysningen tillfredsställande?
   

Ja

41 Har medarbetarna kunskaper om lämpliga 
arbetsställningar och arbetsrörelser?

Ja

42 Har medarbetarna kunskaper om hur teknisk 
utrustning och hjälpmedel ska användas?

Ja

43 Har medarbetarna kunskaper om vilka risker 
olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och 
olämplig manuell hantering medför?

Ja Ergonomiutbildning och ergonomirond 
genomförs årligen för nyanställda samt de som 
har behov.
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Nr Checkpunkt/Fråga Ja/Nej N/A Kommentar Risk
44 Har medarbetarna tillräckliga kunskaper om 

tidiga tecken på överbelastning av leder och 
muskler? 

Ja Alla medarbetare erbjuds ergonomiutbildning vid 
nyanställning.

45 Är utformningen av arbetsplatsen anpassad efter 
olika funktionsvarierande behov?  Till exempel 
toaletter, hissar, trösklar (ett mer förebyggande 
perspektiv i stället för nuvarande 
åtgärdsperspektiv för funktionsnedsatta)

Ja

46 Är allmänbelysningen utformad så att inte 
besvärande bländning samt reflektioner uteblir vid 
avläsning av bildskärmen?

Ja

47 Har medarbetarna möjlighet till flexibel placering 
av skärm, tangentbord, datormus samt övrig 
utrustning så att bekväma och varierande 
arbetsställningar samt syn och 
belysningsförhållanden inte ger upphov till 
olämplig arbetsställning?

Ja

48 Har medarbetarna möjlighet att vinkla, vrida samt 
flytta utrustningen efter kroppsmått och behov för 
att uppnå tillfredsställande arbetshöjd och 
blickvinkel?

Ja

49 Har medarbetarna som jobbar mer än en timme 
om dagen framför bildskärm genomgått 
regelbundna synundersökningar?

Nej Genomförs ej regelbundet utan enbart när den 
anställde framför ett behov.

50 Är programvaror och system användarvänliga 
och anpassade med hänsyn till arbetsuppgiftens 
krav och användares förutsättningar och behov?

Nej Skype fungerar inte när det ska genomföras  
digitalt möte med externa parter. 

Ecos2 - Önskvärt att mer än en person hos IT 
kan supporta programmet.

Åtgärd
Nr Åtgärdsrubrik Åtgärd Utförare Åtgärdssteg Åtgärdstyp Klardatum:

1 Skype Meddela IT Borg, Dave Planerad 2021-12-31
Klar

51 Är alla problem under avsnittet arbetsplatsens 
utformning listade? (om inte, svara nej och 
beskriv i kommentarsfältet vad mer som behöver 
åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att trycka 
på skiftnyckelssymbolen)

Ja

52 För stora skrivbord Ja Medarbetare som är placerade i rum 3025 
framför att det är förstora skrivbord. Går att 
åtgärda med inköp av kortare bordsskiva.

53 Har medarbetarna kunskaper om vilka lagar och 
föreskrifter som gäller er arbetsmiljö och följer ni 
dem?

Ja

54 Har medarbetarna kännedom om de 
policydokument och rutiner som gäller 
arbetsmiljön för er arbetsplats och följer ni dem? 
   

Ja

55 Finns det rutiner så att det är tryggt och säkert att 
arbeta ensam?

Ja

56 Är åtgärder vidtagna där det finns risk för hot och 
våld?

Ja Finns trygghetslarm hos kontaktcenter att ta 
med vid platsbesök.

57 Finns det rutiner för att hantera hot och/eller 
våldsituationer på arbetsplatsen?

Ja
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Nr Checkpunkt/Fråga Ja/Nej N/A Kommentar Risk
58 Finns det rutiner/handlingsplaner för första 

hjälpen vid olyckor?
Ja Utbildning i HLR vart fjärde år.

59 Har personalen kunskap att agera vid olyckor 
och sjukdomsfall?

Ja Utbildning i HLR vart fjärde år.

60 Är alla problem under avsnittet 
arbetsorganisation listade? (om inte, svara nej 
och beskriv i kommentarsfältet vad mer som 
behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till genom att 
trycka på skiftnyckelssymbolen)   

Ja

61 Vet medarbetarna vilka arbetsuppgifter de ska 
utföra?

Ja

62 Vet medarbetarna hur arbetsuppgifterna ska 
prioriteras när tiden inte räcker till?

Ja

63 Har medarbetarna tillräcklig kompetens för att 
utföra arbetsuppgifterna?

Ja

64 Har medarbetarna tillgång till stöd och hjälp från 
chef eller kollegor?

Ja

65 Finns det utrymme för återhämtning i arbetet, tex 
pauser, rutinmässiga arbetsuppgifter eller lugnare 
tempo?

Ja

66 Finns det forum där dialog kan föras om 
arbetsbelastning för arbetsgruppen och för varje 
enskild medarbetare?

Ja

67 Är alla problem under avsnittet arbetsbelastning 
listade? (om inte, svara nej och beskriv i 
kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. 
Åtgärd lägger du till genom att trycka på 
skiftnyckelssymbolen)   

Ja

68 Är åtgärder vidtagna för att motverka att 
arbetstidens förläggning leder till ohälsa?  
   

Ja

69 Är alla problem under avsnittet arbetstid listade? 
(om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet 
vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du 
till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)   

Ja

70 Informeras personalen på ett klargörande sätt att 
kränkande särbehandling och diskriminering inte 
är accepterat? 

Ja Genomfört föreläsningar och workshops under 
2020.

71 Finns det rutiner där det framgår hur och till vem 
information ska ges om att kränkande 
särbehandling förekommer, vad som händer med 
informationen och hur och var den utsatte snabbt 
kan få hjälp?

Ja

72 Finns det rutiner där det framgår att sexuella 
trakasserier, trakasserier eller repressalier (mot 
medarbetare som anmäler arbetsgivaren för 
diskriminering) är förbjudet?

Ja

73 Arbetar arbetsplatsen förebyggande för att 
motverka risker för att stereotypa könsroller och 
föreställning kan leda till kränkande 
särbehandling och diskriminering?

Ja

74 Vidtas åtgärder i de fall där stereotypa könsroller 
och föreställningar leder till kränkande 
särbehandling och diskriminering? 

Ja
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Nr Checkpunkt/Fråga Ja/Nej N/A Kommentar Risk
75 Arbetar arbetsplatsen efter ett normkritiskt 

förhållningssätt som synliggör risker (exempelvis 
exkluderingar, osynliggöranden, oskäliga 
ifrågasättanden) utifrån rådande normer på 
arbetsplatsen? 

Ja

76 Är arbetsplatsen och dess arbetsförhållande 
utformade på ett sådant sätt att det inte finns 
risker för diskriminering utifrån någon av  
diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
funktionsnedsättning, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning och ålder)?

Ja

77 Är alla problem under avsnittet kränkande 
särbehandling och diskriminering listade? (om 
inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet vad 
mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du till 
genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)   

Ja

78 Finns det omklädningsrum med dusch och 
möjlighet att separera arbetskläder och privata 
kläder? 

Ja

79 Har nyanställd personal fått 
information/utbildning om arbetsmiljörisker/skydd?

Ja

80 Informeras personalen regelbundet om till 
exempel kemiska hälsorisker och andra 
riskfaktorer som är viktiga på arbetsplatsen?

81 Om minderåriga utför arbete, följs föreskrifterna 
om arbetstider och arbetar de med uppgifter som 
är tillåtna för minderåriga?

Ja

82 Har tillbud, olycksfall och arbetsskador följts upp 
och åtgärder vidtagits?

Ja

83 Om allvarliga arbetssjukdomar, olycksfall och 
tillbud inträffat, har dessa rapporterats till 
Arbetsmiljöverket? 

84 Är alla problem under avsnittet personal listade? 
(om inte, svara nej och beskriv i kommentarsfältet 
vad mer som behöver åtgärdas. Åtgärd lägger du 
till genom att trycka på skiftnyckelssymbolen)   

Ja

85 Smittrisker
86 Är samtliga arbetsmoment fria från smittrisker? Ja

87 Är åtgärder vidtagna för att undvika 
smittspridning där smittrisker finns?

Ja

88 Är alla problem under avsnittet smittrisker 
listade?  (om inte, svara nej och beskriv i 
kommentarsfältet vad mer som behöver åtgärdas. 
Åtgärd lägger du till genom att trycka på 
skiftnyckelssymbolen)   

Ja

89 Arkiv Nej Arkiv 3240 trasiga lådor i hängmappsskåpen.
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Nr Checkpunkt/Fråga Ja/Nej N/A Kommentar Risk
90 Kontorsförrådet Nej Dåligt utbud. Svårt att beställa något som inte 

ingår i grundutbudet.

Rensa ut gammalt skräp.

Märka upp vart saker finns

Storstädas

91 Sammanträdesrummen Nej Redovisning av antal personer som får vistas i 
sammanträdesrummen utefter 
ventilationskapacitet.

Per Håkansson - Fungerar som förråd, gammal 
utrustning kvar, ser halvfärdigt ut, gamla fästen 
kvar i väggarna.

92 Övrigt Nej Önskemål om sorteringshylla för avfall, ev vid 
postöppningstorget eller i soprummet, så att 
papperskorgarna kan tas bort från rummen.

Ska kaffekokaren vara kvar i pentryt?

Avloppet luktar illa i miljös lab, 3233. Batterier 
behöver slängas.

Soprummet (3310) Behöver rensas och 
storstädas.

3033 - Saknar IT-relaterad utrustning

Gammal litteratur i skåpen vid postöppningen

Litteratur/material som används sällan 
försvinner. Behöver finnas kvar - Allt finns inte 
digitalt.

Saknar sin stora bildskärm när arbete utförs 
inne på jobbet. Är hemtagen pga pandemin.

UPPFÖLJNING Klara rader: 89/91 Klara åtgärder: 0/5

Uppföljningsansvarig  Klar  Klar den

Kommentar
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Arbetsgivarrepresentant: ...................................................................................... 

Skyddsombud: ...................................................................................... 
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Gång- och cykelväg mellan Östra Asmundtorp och 
Trollenäs 

Ärendebeskrivning 
I Eslövs kommuns budget finns byggnation av gång- och cykelväg mellan Östra 
Asmundtorp och Trollenäs till en kostnad av 24 mnkr. I budgeten finns också 
byggnation av gång- och cykelväg mellan Vetegatan och Östra Asmundtorp till en 
kostnad av 5 mnkr. Tillsammans finns en budget på totalt 29 mnkr för hela projektet.  
 
Trafikverket har under hösten 2021 arbetat med en så kallad TKI-säkring för 
projektet, vilket är en studie över tid, kostnad och innehåll. I samband med TKI-
säkringen har en kostnadskalkyl tagits fram som påvisar en grovt framräknad 
gemensam totalkostnad på cirka 46,6 mnkr för projektet. Gång- och cykelvägens 
sträckning har delats in i fyra olika delar, där den framtagna kostnadskalkylen visar 
att kommunens totala kostnad för del 1, 2, 3 och 4 motsvarar cirka 29,05 mnkr, vilket 
den aktuella budgeten på 29 mnkr tillåter.  

 
Trollestigen, som sträcker sig mellan orterna Gullarp och Trollenäs, finns med som 
en eventuell lösning i del 3 i projektet. Sträckningen har beskrivits som en alternativ 
dragning i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie från 2019 och skulle innebära att befintlig 
stig rustas upp och görs om till gång- och cykelväg, istället för att anläggning sker 
längs statlig väg (väg 17) mellan orterna. Eftersom marken där stigen sträcker sig 
inte är kommunal krävs markägarens tillåtelse för upprustning, vilket utgör en 
osäkerhet i projektet. Avdelningen Gata, trafik och park har tagit fram en grov 
kostnadskalkyl för detta alternativ gällande investeringskostnad och driftskostnad, 
vilket helt och hållet blir en kommunal gång- och cykelväg eftersom åtgärden inte 
längre hamnar i anslutning till statlig väg. För- och nackdelar har studerats och en 
jämförelse har gjorts. 
 
Trafikverket och Eslövs kommun behöver skriva fram ett medfinansieringsavtal 
innan årsskiftet för att säkra att projektet kommer med in i nästa Regionala 
transportinfrastrukturplan som Region Skåne arbetar med nu. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden behöver därför fatta beslut om huruvida projektets alla 
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delar ska ingå eller inte samt om Trollestigen ska rustas upp för att utgöra en del av 
gång- och cykelvägens sträckning mellan Östra Asmundtorp och Trollenäs.   

Beslutsunderlag 
 Bilaga 1 - ÅVS Östra Asmundtorp-Trollenäs-Slutversion 
 Bilaga 2 – Kartbild över projektets fyra delar 
 Bilaga 3 – Grov kostnadsfördelning av troligt värde 
 Bilaga 4 – Grov kostnadskalkyl Trollestigen 

Beredning 
Bakgrund och ekonomi 
En åtgärdsvalsstudie togs fram för gång- och cykelväg mellan Östra Asmundtorp och 
Trollenäs år 2019, se bilaga 1 ”ÅVS Östra Asmundtorp-Trollenäs-Slutversion”. 
Syftet med studien var att ta fram underlag till den fortsatta planeringen av gång- och 
cykelvägen, som är ett utpekat stråk i Region Skånes Åtgärdsvalsstudie för 
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 samt Cykelvägsplan Skåne 2018-2029.  
 
Utifrån åtgärdsvalsstudiens inriktning och rekommenderade åtgärder har 
Trafikverket arbetat vidare med en TKI-säkring under hösten 2021, som är en studie 
över tid, kostnad och innehåll. Studien görs i den inledande fasen av dessa projekt 
och ger en grov uppskattning av projektets totala kostnad.  
 
Den framtagna kostnadskalkylen visar en trolig uppskattad totalkostnad på cirka 46,6 
mnkr, gemensamt för Trafikverket och Eslövs kommun. Totalkostnaden gäller för 
projektets samtliga delar, inklusive byggnation mellan Vetegatan och Östra 
Asmundtorp.  
 
I Eslövs kommuns budget finns byggnation av gång- och cykelvägen med till en 
kostnad av sammanlagt 29 mnkr, se tabell nedan. Eftersom gång- och cykelvägen 
inte sträcker sig enbart längs statlig väg blir den statliga medfinansieringen inte 50 % 
av totalkostnaden.  

 
En dialog har förts mellan Eslövs kommun och Trafikverket om hur projektets olika 
delar tidsmässigt ska kunna synkas, till exempel gällande projektering och 
byggnation. För att underlätta arbetet med projektet i sin helhet bör sträckan mellan 
Vetegatan och Östra Asmundtorp ingå i framtagandet av vägplan, där Eslövs 
kommun blir medsökande part. Genom att hela sträckan ingår i vägplanen kan 
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arbetet planeras och genomföras mer effektivt. Kostnaden för framtagande av 
vägplan för hela sträckningen ingår i de 46,6 mnkr. 
 
Projektets delar och kostnader 
Projektet har delats in i fyra olika delar, vilka också är kostnadsfördelade; 
 
Del 1 - Gång- och cykelväg längs Trollenäsvägen (kommunal), mellan Vetegatan 
och Östra Asmundtorp, inklusive korsning med järnväg i plan samt planskildhet med 
väg 17 vid Östra Asmundtorp - 18,5 mnkr 
Del 2 - Gång- och cykelväg längs väg 17 mellan Östra Asmundtorp och Gullarp – 9 
mnkr. 
Del 3 - Gång- och cykelväg mellan Gullarp och Trollenäs – 8,5 mnkr. 
Del 4 – Planskildhet med väg 17 i korsningen med anslutningarna väg 1274 och 
1271 – 10,6 mnkr. 
 
I Bilaga 2 ” Kartbild över projektets fyra delar” visas hur indelningen är gjord.  

 
Del 1 i projektet ligger längs kommunal väg (Trollenäsvägen, mellan Vetegatan och 
Östra Asmundtorp) och beräknas kosta 18,5 mnkr. I de 18,5 mnkr ingår även kostnad 
för plankorsning med järnväg (1,9 mnkr) samt kostnad för planskildhet med väg 17 
vid Östra Asmundtorp (7 mnkr). Om enbart del 1 i projektet är aktuellt att utföra, 
hamnar den totala kostnaden på 18,5 mnkr på kommunen. Detta för att gång- och 
cykelvägen då inte kommer att ingå i ett längre sammanhängande regionalt stråk 
längs statlig väg och bli en del av en regional cykelväg. Möjligheten att ansökan om 
statlig medfinansiering på maximalt 50 % för sträckan Vetegatan – Östra 
Asmundtorp finns, men att beviljas ansökan är ingen garanti. Statlig medfinansiering 
ges då inte för järnvägspassage samt planskild passage över väg 17, vilka är statliga 
anläggningar.  

 
Om fler delar blir aktuella att utföra inom projektet, till exempel del 1 och 2, så 
finansierar Trafikverket 50 % av kostnaden för den planskildhet som krävs vid väg 
17 i anslutning till Östra Asmundtorp i del 1 samt 50 % av totalkostnaden för del 2. 
Den kommunala kostnaden för del 1 och 2 motsvarar då 19,5 mnkr. För utförande av 
del 3 och 4 motsvarar Trafikverkets medfinansiering 50 %, under förutsättning att 
gång- och cykelvägen anläggs längs statlig väg hela sträckan. Den kommunala 
kostnaden för del 1-3 respektive del 1-4 motsvarar 23,75 mnkr respektive 29,05 
mnkr. 
 
I Bilaga 3 ”Grov kostnadsfördelning av trolig värde” visas vad respektive del kostar, 
grovt uppskattat. Här visas också kostnadsfördelningen i relation till antalet utförda 
delar av projektet. 
 
Del 3 - Trollestigen 
Enligt framtagen åtgärdsvalsstudie framgår att den befintliga Trollestigen mellan 
Gullarp och Trollenäs ska utredas som en alternativ lösning i del 3 i projektet. Syftet 
har varit att nyttja och rusta upp den befintliga stigen som går parallellt med ån 
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mellan orterna, istället för att anlägga gång- och cykelväg längs väg 17. En grov 
kostnadskalkyl har tagit fram för de åtgärder som skulle krävas, se bilaga 4 ”Grov 
kostnadskalkyl Trollestigen”. Kalkylen har sedan jämförts med Trafikverkets kalkyl 
för samma sträckning.  
 
Om gång- och cykelvägen anläggs längs statlig väg hamnar den kommunala 
kostnaden på 4,25 mnkr, där framtida drift- och underhållskostnader bekostas av 
Trafikverket. Om gång- och cykelvägen istället anläggs längs Trollestigen hamnar 
den kommunala kostnaden på ungefär 5,6 mnkr i investering och om belysning ska 
finnas längs sträckan tillkommer ytterligare en kostnad på ungefär 1,5 mnkr. Ansvar 
för framtida drift- och underhåll hamnar på kommunen till en kostnad av ungefär 85 
tkr per år. Siffrorna är grovt framräknande.  
 
Om kommunen skulle anlägga gång- och cykelväg längs Trollestigen finns möjlighet 
att ansöka om statlig medfinansiering på maximalt 50 % av kostnaden, men att 
beviljas ansökan är ingen garanti. Medfinansieringen kan också bli lägre än 50 %. 
Likaså hamnar drift- och underhåll av anläggningen på kommunen, vilket då 
bekostas i många år framöver.  
 
Fördelen med att anlägga gång- och cykelvägen längs väg 17 är bland annat att det 
blir ett genare och rakare stråk samt att sträckningen blir ungefär 500 meter kortare. 
Den kommunala kostnaden blir dessutom lägre (4,25 mnkr) än om Trollestigen 
rustas upp och nyttjas som cykelstråk (7,1 mnkr inkl. belysning). För cykelväg längs 
Trollestigen tillkommer även kostnader för drift- och underhåll för Eslövs kommun, 
vilket det inte gör om cykelvägen går parallellt med väg 17 och blir en statlig 
anläggning.  
 
En fördel med att anlägga cykelväg längs Trollestigen är att den omkringliggande 
miljön är trevligare att vistas i, men eftersom sträckan är längre samt mycket kuperad 
på sina ställen finns en risk att cyklister istället cyklar på väg 17 mellan Gullarp och 
Trollenäs, vilket påverkar trafiksäkerheten negativt. En annan viktig aspekt är att 
marken mellan Gullarp och Trollenäs inte är kommunal. Detta innebär att någon 
form av överenskommelse krävs med markägaren för anläggandet av en cykelväg, 
vilket medför en viss risk och osäkerhet i projektet. 

 
Diskussion 
I dagsläget visar en grovt framtagen kostnadskalkyl att projektets alla fyra delar 
kostar 46,6 mnkr totalt, där Eslövs kommuns kostnad motsvarar 29,05 mnkr. 
Eftersom kommunen är väghållare för sträckan mellan Vetegatan och Östra 
Asmundtorp medfinansierar inte Trafikverket denna sträcka inom projektet, men 
kommunen har möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering och få upp till 50 % i 
bidrag. Om medfinansiering erhålls blir den kommunala kostnaden för projektet 
lägre än 29,05 mnkr. För projektet har Eslövs kommun avsatt en budget på 29 mnkr.  
 
Eftersom projektet är uppdelat i flera delar finns möjlighet att enbart bygga några av 
dessa, istället för alla. I den framtagna åtgärdsvalsstudien görs bedömningen att det 
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potentiella cykelflödet på sträckan Marieholm – Eslöv kommer att variera mellan 3-
20 cyklister per dygn, där den lägre siffran gäller mellan Marieholm och Trollenäs. 
Det bedöms att fler oskyddade trafikanter kommer att rör sig mellan Eslöv och 
Trollenäs, eftersom det i Trollenäs finns idrottsplats och fotbollsanläggning där cirka 
300 barn/ungdomar från Eslöv och samhällena omkring tränar. Trollenäs slott är 
också ett viktigt utflyktsmål med slottspark, café och olika arrangemang som drar 
besökare. Av dessa anledningar anser Miljö och Samhällsbyggnad att det är av stor 
vikt att del 1-3 i projektet genomförs. 
 
I del 1 och 4 i projektet rekommenderas planskilda passager. Av trafiksäkerhetsskäl 
förordas en planskild passage vid korsningen med väg 17 vid Östra Asmundtorp (del 
1) för att få en tryggare och säkrare möjlighet att passera, med motivet att det är en 
komplex trafikmiljö med flera körfält att korsa samt flera svängrörelser att ta hänsyn 
till. Årsdygnstrafiken på väg 17 är dessutom hög, cirka 6000-6600 fordon per dygn.  
 
I del 4 vid Trollenäs, i korsningen med väg 1274 och väg 1271, görs bedömningen 
att färre oskyddade trafikanter har behov av att korsa väg 17. Av den anledningen 
kan det vara mindre motiverat att anlägga en planskild passage här, men eftersom 
korsningens utformning är komplex, med flera körfält att korsa samt vänstersvängfält 
i båda riktningar, anser Miljö och Samhällsbyggnad att en planskild passage är den 
mest trafiksäkra lösningen vid platsen.    

 
Att genomföra samtliga fyra delar i projektet är av stor vikt ur ett regionalt 
perspektiv. Det är betydelsefullt att få till en helhet så att cykelvägens sträckning kan 
ingå i ett regionalt sammanhängande stråk där samtliga länkar finns med och där 
trafiksäkerheten är hög. Genom att samtliga delar i projektet anläggs ökar 
förutsättningarna för att fler boende mellan Marieholm och Eslöv väljer cykeln före 
bilen.  

Förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta; 
 
- att del 1, 2, 3 och 4 i projektet utförs tillsammans med Trafikverket till en 

totalkostnad av 46,6 mnkr enligt den tidigt framtagna kostnadskalkylen, där 
kommunens andel motsvarar 29,05 mnkr. 

- att gång- och cykelväg mellan Gullarp och Trollenäs, som motsvarar del 3 i 
projektet, anläggs längs statlig väg (väg 17) och att alternativet om att anlägga 
cykelväg via Trollestigen utgår. 

- att förvaltningen skriver fram ett medfinansieringsavtal tillsammans med 
Trafikverket för byggnation av gång- och cykelväg mellan Vetegatan och Östra 
Asmundtorp samt mellan Östra Asmundtorp och Trollenäs, utifrån den tidigt 
framtagna kostnadskalkylen för projektets olika delar (del 1, 2, 3 och 4). 

Beslutet skickas till 
Avdelningen Gata, trafik och park 
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Dave Borg Christel Wohlin 
Förvaltningschef Avdelningschef Gata, trafik och park 
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[Initiera]  

Bakgrund och syfte   

Innan 2016 gick busslinje 241 på sträckan Teckomatorp–Eslöv via Marieholm och stannade i 
mellanliggande samhällena Trollenäs, Gullarp och Östra Asmundtorp. I slutet av 2016 infördes 
pågatågstrafik på Marieholmsbanan. Inför införandet genomförde Skånetrafiken en analys kring vilka 
effekterna skulle bli för resenärerna om busslinjen lades ner. Skånetrafiken kom fram till att ett fåtal 
resenärer skulle få långt avstånd till närmaste kollektivtrafik men att dessa inte var tillräckligt många 
för att ge ett sådant resandeunderlag att det ekonomiskt motiverade ett bibehålla linjen, vare sig med 
dåvarande trafikupplägg eller i mer begränsad form. Skånetrafiken beslöt att slopa linjen. Analysen 
visade vidare att Trollenäs, Gullarp och Östra Asmundtorp ligger på avstånd från Eslöv respektive 
Marieholm som möjliggör anslutningsresor med cykel till tåget, men att dessa har sämre 
cykelförbindelser. 

Kommunen har fått in flera medborgarärenden som rör brister och problem för oskyddade trafikanter 
längs stråket Trollenäs-Eslöv och önskemål om cykelväg, sänkt hastighetsbegränsning vid Gullarp och 
Östra Asmundtorp längs väg 17 samt införande av en busslinje igen. Många uttrycker otrygghet och 
trafiksäkerhetsbrister i stråket, att bristerna drabbar skolungdomar som går på gymnasiet och andra 
som föredrar att åka kollektivt eller inte har möjlighet att ta bilen. Ärendena handlar också om: 

• rekreationscykling 

• möjligheten att ta sig till Eslövs tätort med cykel från de orter som ligger så pass nära att bil 
inte borde vara ett måste 

• höja trafiksäkerheten för dem som idag ändå ger sig ut på väg 17 

• möjligheten för elever att ta sig till skolorna i Eslövs tätort 

• cykelpendling för dem som arbetar i Eslövs tätort 

• barn och ungdomar från Eslöv och samhällena i kring tränar på idrottsplatsen i Trollenäs är 
beroende av skjuts 

Region Skåne har i Åtgärdsvalsstudie för Cykelvägsplan för Skåne 2018–2029 samt Cykelvägsplan 

Skåne 2018-2029 pekat ut stråket Trollenäs-Östra Asmundtorp som en brist avseende tillgänglighet 
och trafiksäkerhet för oskyddade. Regionen gör bedömningen att en ny cykelväg bör byggas längs väg 
17. Vidare har Region Skåne preliminärt fastställt att åtgärden bör vara genomförd och öppnad för 
trafik i perioden 2021- 2023 men föreslår att tidigarelägga objektet. Region Skåne har tagit detta 
beslut till följd av att busslinjen mellan Eslöv och Marieholm, via Trollenäs och Östra Asmundstorp, 
nyligen togs bort i samband med att tågtrafiken öppnade mellan orterna. Regionens karta ”Cykla i 
Skåne” (cyklaiskane.se) visar att det finns ett glapp i cykelstråket på berörd sträcka. Idag bedöms 
cykelstråket till största delen utgöra en lokal länk men skulle i framtiden kunna utgöra del i ett 
regionalt stråk mellan Landskrona-Eslöv. 
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Trafikmiljön för gående och cyklister i stråket mellan Eslöv och Marieholm via Östra Asmundtorp, 
Gullarp och Trollenäs upplevs bristfällig vad gäller trafiksäkerhet och trygghet. Syftet är att möjliggöra 
en miljö som är säkrare och tryggare för fotgängare och cyklister.  

I första hand bedöms det dock inte vara arbets-och skolpendlingen som utgör det främsta motivet till 
att åstadkomma förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet utan för rekreation, att kunna cykla till 
fritidsaktiviteter. Men naturligtvis är det en fördel även för vardagspendlingen. 

Problembild 
Trafikmiljön för oskyddade trafikanter (gående, cyklister, mopedister etc.) upplevs bristfällig vad 
gäller trafiksäkerhet och trygghet på grund av höga hastigheter, stora biltrafikflöden och bristande 
utrymme. Den indragna busslinjen har påverkat tillgängligheten för de trafikanter som inte är 
bilburna. Problembilden preciserar i kapitlet ”Preciserande av problem, brister och behov”. 

Avgränsningar 
Åtgärdsvalsstudien omfattar de oskyddade trafikanternas förutsättningar, brister och behov. 
Bedömningen är att de största bristerna finns längs sträckningen Trollenäs-Östra Asmundtorp men för 
att få helheten på cykelstråket Marieholm-Eslöv, dryga 12 kilometer, sträcker sig utredningsområdet i 
väster från där den befintliga gång- och cykelvägen slutar vid Reslövs kyrka längs Storgatan i 
Marieholm via Trollenäs, Gullarp och Östra Asmundtorp till där den befintliga gång- och cykelvägen 
börjar längs Trollenäsvägen i nordvästra delen av Eslöv. Utredningsområdets begränsningslinjer är 
markerade som röda streck i kartan nedan.  

 

Figur 1 Utredningsområdet sträcker sig i väster från Storgatan i Reslöv på väg 1274 där befintlig gång-cykelväg slutar idag 
till Trollenäsvägen i Eslöv där befintlig gång- och cykelväg börjar, via väg 17. 

  

1274 

 

1271 

 1278 

 

17 

 

Trollenäsvägen   
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Aktörer och övriga intressenter  
Aktörer: 

• Region Skåne (Regional utveckling/samhällsplanering) 
• Eslövs kommun 
• Trafikverket 

 

Intressenter: 

• Boende, markägare/byalag. Dessa deltar inte som aktörer i processen då de bedöms kunna 
företrädas av kommunen. 
 

Tidigare planeringsunderlag och gällande planer 
Åtgärdsvalsstudie för Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 
Bristen har påpekats av kommunen och framförts till Regionen. I Region Skånes Åtgärdsvalsstudie 

för Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 (framtagen 2018) finns det med som ett objekt med 
objektbeskrivning. ”Det finns ett behov av att kunna cykla till fritidsaktiviteter i relationen Trollenäs-
Östra Asmundstorp. Bristen ligger i att det inte upplevs trafiksäkert att cykla längs väg 17 på grund av 
höga hastigheter och stora trafikflöden.” Projektets ändamål är att ”möjliggöra för cykling i  en 
trafiksäker miljö från Eslövs tätort till fritidsaktiviteter i Trollenäs.” Den ingår inte i ett prioriterat nät 
arbetspendling med cykel eller i någon av lederna Kattegatleden, Sydkustleden eller Sydostleden. 
(Däremot utgör den en felande länk i ett framtida regionalt stråk mellan Landskrona- Eslöv. Se  
webkartan cyklaiskan.se). Åtgärdsförslaget har föregåtts av en analys enligt fyrstegsprincipen. Som 
underlag har förutom det kommunala önskemålet också en trafiksäkerhetsklassning (där bland annat 
vägars hastighetsbegränsning och bilflöde ingår som viktiga parametrar) och en klassning av 
cykelvägnätets funktion gjorts. Regionen gör bedömningen att en ny cykelväg bör byggas längs väg 17. 
Region Skåne har valt att preliminärt fastställ att detta objekt öppnar för trafik mellan 2021 och 2023.  

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning avseende cykelsatsningar av Regional 

transportinfrastrukturplan för Skåne 2018–2029 som tas fram av Region Skåne. Cykelvägsplanen 
hanterar cykelvägar utmed statliga vägar, vilket i princip innebär vägarna mellan Skånes städer och 
byar, samt statlig medfinansiering till kommunala cykelvägar. Objektet Trollenäs–Östra Asmundstorp 
finns med i Cykelvägsplanen som en brist som bör åtgärdas under planperioden.  

Idag ligger produktion för åtgärden i Trafikverket verksamhetsplan för år 2025.  

Webkartan Cykla i Skåne  
Webkartan Cykla i Skåne som Region Skåne, Helsingborgs stad, Lunds kommun och Malmö stad tagit 
fram är en cykelkarta/reseplanerare som ska underlätta för cyklister att hitta den snabbaste eller 
säkraste vägen att cykla1. Den bygger på data från nationella vägdatabasen. Kartan kan också ge 
uppslag och underlag till att planera, förbättra och bygga ny cykelinfrastruktur. Bedömningen av 
cykelbarheten grundar sig på biltrafikflödet, hastighetsbegränsningen och om bilar och cyklister är 
separerade från varandra.   

                                                           
1 https://www.cyklaiskane.se/ 
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Idag bedöms cykelstråket till största delen utgöra en lokal länk men skulle i framtiden kunna utgöra 
del i ett regionalt stråk mellan Landskrona-Eslöv. Regionens karta ”Cykla i Skåne” (cyklaiskane.se) 
visar att det finns ett glapp i cykelstråket Landskrona- Eslöv på sträckan som är aktuell i studien. 

 

 

Figur 2 Från kartan Cykla i Skåne och utifrån teckenförklaringen nedan kan man se att väg 1274 är bedömd som ok att cykla 
på medan väg 17 och Trollenäsvägen är olämpliga.  

 

Figur 3 Teckenförklaring till kartan Cykla i Skåne. 
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[Förstå situationen] 

Nuläge  
Hastighetsbegränsning 
I kartan nedan finns hastighetsbegränsningarna på vägarna i utredningsområdet. 
Hastighetsbegränsningen längs sträckan på väg 17 inom utredningsområdet är idag 90 km/tim och i 
korsningarna 70 km/tim. Det pågår en hastighetsöversyn av bl.a. väg 17 och sträckan föreslås få 80 
km/tim medan förslagen till hastighetsbegränsning i korsningarna inte är klart ännu.  

 

Figur 4 Nuvarande hastighetsbegränsningar, källa NVDB. 

 
Befintligt vägnät och stigar 
Väg 17 går mellan Landskrona och Fogdarp (anslutning E22) via Eslöv. Det är en regionalt viktig väg 
och är utpekad som funktionellt prioriterad utifrån alla fyra kategorier, godstransporter, långväga 
personresor med bil, dagliga personresor med bil och kollektivtrafik. Väg 17 har byggts om i omgångar, 
förbifarten förbi Eslöv är från 1992 och förbi Marieholm 2007. 

Väg 17 är enligt NVDB 9 meter bred med två 3,75 meter breda körfält och två vägrenar om vardera 
0,75 meter. I praktiken varierar vägrensmåttet något. Vid ett platsbesök mättes vägrenen till mellan 50 
och 90 cm och vanligast var 50 cm. Vägen har en ÅDT (=årsmedeldygnstrafik) på ca 6600 fordon 
varav 725 tunga fordon på aktuell sträcka.  
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Figur 5 Väg 17 har en vägren om c:a 50-90 cm 

 

Figur 6 Väg 17 

 

Trollenäsvägen (väg 1265) som både börjar och slutar i väg 17, är en kommunal gata som passerar 
genom Eslöv och var tidigare huvudvägen innan förbifarten byggdes. På aktuell sträcka har den en 
vägbredd om 6,6 meter, smala vägrenar och medeldygnstrafik på 3100 fordon (2019-06).2 

 

Figur 7 Trollenäsvägen 

 

Figur 8 Trollenäsvägen, korsningen med järnvägen 

 

Även väg 1274 mellan Marieholm och väg 17 har smala vägrenar men har ett lägre bilflöde än de 
andra två vägarna. Det är en statlig väg med ÅDT med 1016 fordon varav 94 tunga fordon.Vägbredd 
om 7,0 meter.  

                                                           
2 Källa Trafficweb 
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Figur 9 Väg 1274 mellan Marieholm och 
väg 17 

 

Figur 10 Väg 1274 korsningen med järnvägen 

 

Korsningen på väg 17 vid anslutningarna med 1278 och Trollenäsvägen är en 
fyrvägskorsning med ett högeravsvängsfält av typen kilavfart i riktningen från Landskrona till Eslöv. 
Den är belyst. 

 

Figur 11 Korsningen på väg 17 vid anslutningarna med 
1278 och Trollenäsvägen. 

 

Figur 12 Högeravsvängsfält av typen kilavfart i riktningen 
från Landskrona till Eslöv 

 

Korsningen på väg 17 med vägarna 1271 och 1274 är en fyrvägskorsning med vänstersvängsfält 
på väg 17 för de båda anslutningarna. 
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Figur 13 Korsningen på väg 17 med vägarna 1271 och 
1274 

 

Figur 14 Samma korsning 

 

Trollestigen är en stig mellan Trollenäs och Gullarp som delvis går genom lövskog och i kanten 
mellan skogs- och åkermark, nära Saxån. Marken där Trollestigen finns ägs av Trollenäs Gård. 

 

Figur 15 Trollestigen. Kartan hämtad från Eslövs kommuns hemsida 
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Figur 16 Trollestigen.  

 

Figur 17 Trollestigen 

 

Figur 18 Trollestigen 

 

 

Olycksstatistik 
Ett uttag från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) för perioden januari 2009-januari 
2019 visar att 17 olyckor inträffat på vägarna 1274, 17 och Trollenäsvägen i utredningsområdet. Den 
vanligaste olyckstypen har varit singelolyckor med motorfordon (7), avsvängandeolyckor motorfordon 
(4), korsningsolyckor motorfordon (3), mötandeolyckor motorfordon(2) och en som är ospecificerad. 
Det har inte hänt någon olycka med fotgängare, cyklist eller mopedist inblandad vilket inte är så 
oväntat. Eftersom gång- och cykelflödet är så pass litet brukar det normalt sett vara få olyckor med 
oskyddade inblandade. 

 

Figur 19 Olycksstatistik från STRADA 2009-2018 
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Rååbanan 
Rååbanan är en elektrifierad järnvägslinje mellan Eslöv och Helsingborg. Delen Eslöv-Teckomatorp 
benämns som Marieholmsbanan och är den delen som korsar utredningsområdet. Marieholmsbanan 
har en trafikering av 35 tåg per dag och timmestrafik åt båda hållen. Banan korsar både väg 1274 och 
Trollenäsvägen inom utredningsområdet. Båda korsningarna är utrustade med halvbommar som gör 
att bomfällningen går snabbt och väntetiden minimeras. Ingen utav korsningarna är vinkelräta 
gentemot vägarna. Korsningen med väg 1274 har minst vinkel. Ombyggnad till planskildhet vid de 
båda korsningspunkterna med järnväg, som ingår i utredningsområdet, finns inte med i några planer.  

Kollektivtrafik 
Det finns inga hållplatser eller stationer inom utredningsområdet. I kartan nedan beskrivs de närmsta 
som finns utanför området. Tidigare gick busslinje 241 på sträckan Teckomatorp–Eslöv via 
Marieholm, Trollenäs, Gullarp och Östra Asmundtorp. Syftet med linje 241 var dels att binda samman 
dessa, dels för att möjliggöra för vidare resor med tåg mot Malmö/Lund via Eslöv. I samband med att 
Pågatågstrafiken startade i december 2016 på Marieholmsbanan lades linje 241 ned. Det var en 
överenskommelse mellan Skånetrafiken och Eslövs kommun utifrån Skånetrafikens analys som visade 
att resandeunderlaget var så pass litet för de mellanliggande hållplatserna mellan Marieholm och 
Eslöv. Analysen visade vidare att Trollenäs, Gullarp och Östra Asmundtorp ligger på avstånd från 
Eslöv respektive Marieholm som möjliggör anslutningsresor med cykel till tåget, men att dessa har 
sämre cykelförbindelser. Resenärerna från dessa tre samhällen utgjorde 30 % av de påstigande på 
busslinjen utanför tätorterna Teckomatorp, Marieholm och Eslöv och därmed i snitt 0,15 påstigande 
per tur samt är de som skulle få den största försämringen vid nedläggningen. Enligt biljettstatistiken 
för linje 241 övervägde Skånekorten mot Skolkorten, vilket innebär att skolelever inte var övervägande 
dem som reste med bussen. De skolelever på gymnasiet som reste med linje 241 kan ha haft  
Bergaskolan i Eslöv som målpunkt eller en gymnasieskola i Lund. Slutsatsen av Skånetrafikens analys 
var att ett fåtal resenärer skulle få ett långt avstånd till närmaste kollektivtrafik vid nedläggningen av 
linje 241. Dessa var inte tillräckligt många för att ge ett sådant resandeunderlag att det ekonomiskt 
skulle motivera att behålla linjen, vare sig med dåvarande trafikupplägg eller i mer begränsad form. 3   

 

                                                           
3 Källa PM Skånetrafiken: Effekter av nedläggning av linje 241 vid införande av Pågatågtstrafik på 
Marieholmsbanan, daterad 2016-04-06 
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Figur 20 De närmsta stationerna och hållplatsen från utredningsområdet som är markerat gult 

 

Gång- och cykelpotentialen samt målpunkter 
Det är svårt att göra en god bedömning av gång- och cykelpotentialen i utredningsområdet. Istället 
beskrivs faktorer som påverkar potentialen som invånarantal, avstånd, viktiga målpunkter och 
cykelarbetspendlingspotentialen utifrån restider med cykel. 

Det totala antalet invånare i samhällena och tätorten Eslöv inom och angränsande till 
utredningsområdet finns i kartan som följer. 

 

Marieholm 

station 

 

Eslövs 

station 

Hållplats 

Vetegatan 
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Figur 21 Potentialen inom upptagningsområdet 

Eslöv är en viktig målpunkt för boende i stråket med service, handel, arbetsplatser och skolor. 
Trollenäs slott är ett utflyktsmål med slottparken och café. I slottet förekommer arrangemang som 
fester, bröllop och konferenser. I Trollenäs finns också en idrottsplats och fotbollsanläggning. Enligt 
uppgift från kommunen är det ca 300 barn och ungdomar från Eslöv och samhällena i kring som 
tränar på idrottsplatsen i Trollenäs.  

Region Skåne har i en studie om potentialen för hållbart resande sett vilka reserelationer som är 
möjliga utifrån statistik på var människor bor och arbetar. Den visar att i intervallet mellan 15-30 
minuters cykling nås boende och arbetstillfällen i sträckan Gullarp-Eslöv via Östra Asmundtorp. För 
att Trollenäs samhälle är intervallet 30-45 minuter. Då bedöms potentialen cyklister längs väg 17 till 
100-250 stycken, d.v.s. det är så många som totalt skulle kunna cykla om alla tog cykeln som har ett 
arbete inom 45 minuter från hemmet. 

Från VGU 2020 Råd Kap 5.17 (tabell 5.4) kan tabellen  nedan ge stöd för bedömning av förväntade 
cykelflöden på landbygd (ÅDT) kopplat till folkmängd i närmaste tätort samt avstånd till centrum. 

 

Figur 22 . Schabloner för cykling i landbygd (ÅDT) pga folkmängd närmaste tätort samt avstånd från närmaste centrum. 
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Med stöd av tabellen ovan bedöms potentiellt cykelflöde variera på sträckan Marieholm –Eslöv mellan  
3-20 cyklister per dygn där det lägre är mellan Marieholm och Trollenäs och det högre mellan Östra 
Asmundtorp och Eslöv. 

Riksintressen, natur- och kulturvärden 
Utredningsområdet berör varken Natura 2000-områden, naturreservat eller några kända 
nyckelbiotoper. Riksintressen som berörs i utredningsområdet är dels kommunikationer-järnväg,  
Rååbanan, dels kulturmiljövårdsområde M53, se kartan nedan. 

 

Figur 23 Riksintressen. Kommunikationer-järnväg Rååbanan och järnvägsstationen, Riksintresse kulturmiljövård M53. Källa 
Eslövs kommuns översiktsplan 

Trakterna har varit bebodda sedan länge tillbaka. Det finns boplatser daterade så långt tillbaka som  
stenåldern (källa: Stigfinnaren). 

 

Figur 24 Kulturhistoriska lämningar. Källa: Stigfinnaren 
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Stora delar av utredningsområdet består av åker- jordbruksamark. Den är klassad till 6-9 på en 
bördighetsskala där klass 1 är låg bördighet och klass 10 är hög bördighet.  

 

Figur 25 Klassning av åker- och jordbruksmark. Källa Eslövs kommuns översiktsplan 

 

Vad gäller kulturminnen berör utredningsområdet två alléer och tre milstenar, se kartan nedan. 

 

Figur 26 Kulturminnen. Källa Stigfinnaren 

 

Kommande utveckling 
Kartan i figur 27 nedan visar Eslövs kommuns framtida planer och exploateringar i centralorten. Det 
finns inga planer på exploateringar i Östra Asmundtorp, Gullarp eller Trollenäs. Kommunen avser 
främst att exploatera kring kollektivtrafiknära lägen som huvudorten och Marieholm, vilket är det som 
närmast berör utredningsområdet.  
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Det har funnits planer på att förändra vägdragningen av Trollenäsvägen för att kunna exploatera, men 
dessa planer är, enligt kommunen, inte längre aktuella. 

 

Figur 27 Eslövs kommuns utvecklingsstrategier. Gula områden visar utbyggnasområden, orangea är 
stadsomvandlingsområden och siffrorna anger antalet bostäder som planeras. Källa: Kommunens översiktsplan 

Det finns inga planer i nuläget på att åstadkomma planskildhet i korsningen med järnvägen och 
Trollenäsvägen eller korsningen med väg 1274. 

Väg 17 Landskrona – Eslöv är utpekad i Regional Transportinfrastrukturplan som en brist för 
utredning. Det finns dock inga nära förestående planer på att bygga om väg 17 inom aktuellt område 
till 2+1 körfält. 
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Preciserande av problem, brister och behov  
Vid dialogmötet i skedet ”förstå situationen” den 2 juli 2019 identifierades följande brister och behov: 

• Bristande trafiksäkerhet p.g.a. främst stort trafikflöde, höga hastigheter och smal vägren gör 
att det inte är cykelbart utifrån dagens utformning och förutsättningar. Gäller framför allt på 
väg 17. Då väg 17 har höga trafikflöden är det ofta mötande fordon vilket gör att bilarna 
kommer nära vägrenen. Speciellt besvärligt är det som cyklist att bli förbikörd av en lastbil 
som har mötande fordon.  

• Bristande tillgänglighet för de som inte har tillgång till bil eller som vill kunna förflytta sig till 
fots eller per cykel. Vad gäller skolpendling är situationen värst för elever på gymnasiet då de 
inte har rätt till skolskjuts som barn i grundskolan har. 

• Längs sträckan finns fyra korsningspunkter, två med väg 17 och två med 
Marieholmsbanan/Rååbanan. Korsningen med väg 17 vid Östra Asmundtorp bedöms vara 
viktigast att åtgärda utifrån utformningen och antalet oskyddade trafikanter. De två 
korsningarna med Marieholmsbanan/Rååbanan bedöms inte vara lika angelägna att åtgärda. 

• ”Stråket” är prioriterat för bil, inte oskyddade. Ser man i stråkets ändpunkter,  Eslöv och 
Marieholm, finns även möjligheten att ta tåget.  

• Behovet av förbättrad tillgänglighet bedöms vara som störst för rekreation- och 
fritidspendling. Men hela resan-perspektivet med kombinationen av gång- och cykel samt 
kollektivtrafik är viktig och då även för arbets- och skolpendling. 

• Relationen skulle i framtiden kunna ingå i en längre cykelled mellan Landskrona-Eslöv. Idag 
bedöms stråket nyttjas främst ur ett lokalt perspektiv. 

• Svårt att föreslå lösningar då vi saknar kunskap om hur många som skulle kunna/vilja cykla.  

Prioritering av bristerna 
Vid samma dialogmöte diskuterades hur vi bör prioritera åtgärda bristerna: 

- Viktigast är att prioritera sträckan Eslöv– Östra Asmundtorp. Det är flest oskyddade 
trafikanter på denna sträcka. Avståndet mellan Eslöv centrum och Östra Asmundtorp är ca 3 
km. 

- Näst viktigaste relationen bedöms vara den mellan Eslöv och Trollenäs. Väg 17 är det genaste 
alternativet, men också den väg som har störst brister vad gäller tillgänglighet och säkerhet för 
oskyddade. Avståndet mellan Eslöv centrum och Trollenäs är ca 5 km. 

- Den mindre viktiga av cykelrelationerna i stråket är Reslöv-Eslöv. För boende i Reslöv finns 
möjligheten att åka kollektivt från Marieholm. Avståndet är längre, mellan Eslöv centrum och 
Reslöv ca 10 km. 

- Längs sträckan finns fyra korsningspunkter, två med väg 17 och två med 
Marieholmsbanan/Rååbanan: 
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- Utifrån utformningen och antalet oskyddade trafikanter bedöms korsningen med väg 
17 vid Östra Asmundtorp vara viktigast att åtgärda och näst viktigast är korsningen 
med väg 17 vid Trollenäs. 

- De två korsningarna med Marieholmsbanan/Rååbanan bedöms inte vara lika 
angelägna att åtgärda utifrån frekvensen tåg och med utformningen som är idag. Men 
med en annan utformning, en från biltrafik separerad gång- och cykelbanan, behöver 
en korsning med järnvägen åtgärdas. Vad gäller en lösning i plan behöver bommarna 
åtgärdas då dessa idag är utformade som halvbommar. 

 

Mål för lösningar (eftersträvad kvalitet) 
Projektspecifika mål: 

Oskyddade trafikanters tillgänglighet till viktiga målpunkter (Eslöv, Östra Asmundtorp, Gullarp, 
Trollenäs och Marieholm) i stråket mellan Eslöv och Marieholm ska stärkas och oskyddade 
trafikanters möjlighet att förflytta sig trafiksäkert ska förbättras, speciellt barn- och ungdomar.  

Förutsättning att förhålla sig till: 

Väg 17 är en regionalt viktig väg och dess funktion är prioriterad utifrån dagliga personresor med bil, 
godstransporter, kollektivtrafik och långväga personresor med bil.  

Marieholmsbanan är en regionalt viktig bana utifrån arbetspendlingsperspektiv. Det går också gods på 
banan. Marieholmsbanan fungerar även som omledningsväg för Västkustbanan och Södra stambanan.  
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[Pröva tänkbara lösningar] 

Pröva tänkbara åtgärder 
Åtgärdsgenereringen genomfördes enligt fyrstegsprincipen i åtgärdsvalsstudiemetodiken. Det första steget innebär att pröva åtgärder som kan påverka 
behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt, det andra, att pröva åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga 
infrastrukturen, det tredje, innebär begränsade ombyggnationer, och det fjärde steget innebär nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

 De åtgärdsförslag som har grönmarkerats i matrisen nedan är de åtgärdsförslag som ingår i Forma inriktning och rekommendera åtgärder. 

Nr. 
Problem/brist/ 
behov som hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad kostnad 
för åtgärd (Mkr) 
(inkl. planering) 
  

Bedömning 
genomförbarhet 
Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

1 

Bristande 
tillgänglighet Inte ha verksamhet riktade till 

barn och unga i Trollenäs utan 
lägga fotbollsträningar på 
andra planer. 

1 Låg.   Låg Nej 

Tillgängligheten till träning kan 
förbättras om den förläggs på en 
annan plan men tillgängligheten 
till Trollenäs som är en av 
målpunkterna som ska stärkas 
förbättras inte. 

2 

Bristande 
tillgänglighet 

Ordna bussturer till Trollenäs 
vid behov (arrange-
mangsresor). 1 Låg  Hög Nej 

Oklart vem som ska driva detta. 
För just arrangemangen 
förbättras tillgängligheten till 
Trollenäs, men  inte för övriga 
resor med andra syften.  

 

Bristande 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet 

Skånetrafiken tillsammans 
med Eslövs kommun kan 
erbjuda möjligheten att åka 
med förbeställd trafik s.k. 
Närtrafik. Turen körs ofast 
med taxi och måste beställas 
minst 2 timmar innan. För att 
det ska vara aktuellt med 
Närtrafik så ska platsen ligga 
mer än 2 km från någon 

1 Låg  Låg Nej 

Åtgärden löser inte 
tillgänglighetsbristen för alla i 
stråket och inte för alla 
ressyften. Det är inte en 
tillräcklig åtgärd i sig själv. 
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hållplats (eller station). 
Närtrafik går bara vardagar 
och då bara till närmaste ort 
med samhällsservice, 
alternativt ansluter till en 
befintlig linje. Närtrafik 
innebär möjlighet till en resa 
till samhällsservice på 
förmiddagen och en återresa 
på eftermiddagen. Den är inte 
gjord för arbets- eller 
studiependling. 
Åtgärden innebär att 
informera boende som är 
berättigade Närtrafik i stråket 
t.ex. boende i Trollenäs och 
Västra Strö om möjligheten. 

3 

Bristande 
tillgänglighet 

Se över möjligheterna med en 
bussförbindelse. 1 Hög  Låg Nej 

Skånetrafiken ser inte tillräckligt 
stora ekonomiska värden i att 
förlänga turer vid enskilda 
tillfällen. Möjligheter att 
genomföra det är dock något 
större mellan klockan 9 och 14. 
Men då målgruppen till största 
delen inte reser då löser detta 
inte problemet. 

4 

Bristande 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet 

Låta gymnasieelever åka med 
upphandlad skolskjutstrafik 1 Medel  Låg Nej 

Kommunen har i dagsläget inte 
möjlighet att låta gymnasieelever 
åka med upphandlad 
skolskjutstrafik. Frågan kan 
dock vara aktuell att lyfta för 
diskussion men oklart om 
tiderna fungerar 
(grundskoleeleverna slutar oftast 
tidigare på eftermiddagen än 
gymnasieeleverna), detta skulle i 
så fall behöva utredas vidare. 
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5 

Bristande 
tillgänglighet 

Nyttja Trollestigen och andra 
stigar samt befintliga 
blandtrafikvägar med lägre 
bilflöden.   

2-3 Hög Se nedan Hög Ja 

I förslagen som följer nedan 
(åtgärderna i steg 4) har 
befintliga stigar och 
blandtrafikvägar med lägre 
bilflöden nyttjats. I kartan i 
Figur 30 redovisas både 
alternativ som förkastas och som 
föreslås i sträckningen mellan 
Trollenäs och Eslöv. 

6 

Bristande 
tillgänglighet Utöka vägrenen på väg 17 

genom att flytta väglinje-
målningen 

 

2 Låg  Låg Nej 

Man utgår från breddmåtten vad 
gäller måttet för bilkörfältet och 
därför varierar vägrensmåttet. 
Skiljer på sin höjd 20 cm från 
vad det borde. Att flytta linjen 
ger knappast någon större effekt 
för den oskyddade trafikanten. 

7 

Bristande 
trafiksäkerhet Hastighetssäkring av 

korsningen på väg 17 vid Ö 
Asmundtorp med hjälp av 
trafiksäkerhetskamera (ATK) 
där biltrafikanterna bedöms ha 
dålig efterlevnad av 
hastighetsbegränsningarna. 

2 Låg  Låg Nej 

Det pågår en hastighetsöversyn 
av bl.a. väg 17 och det är ännu 
inte klart vad 
hastighetsbegränsningarna 
kommer bli, vilket gör att 
åtgärden att flytta befintlig ATK 
inte är aktuell. Också oklart hur 
vanligt förekommande det är 
med hastighetsöverträdelser. 

8 

Bristande 
trafiksäkerhet 

Bullerremsor på väg 17 inför 
korsningen vid Östra 
Asmundtorp i syfte att 
hastighetssäkra 

2 Låg  Låg Nej 

Bullerremsor är inte aktuellt på 
väg 17 då det är brukligt att ha 
det som en varning inför stopp 
eller annat som innebär ökad 
uppsikt. Här är vägen 
genomgående och korsningen 
belyst. Bullerremsor tvärs vägen 
bullrar, så de är heller inte 
lämpliga vid bebyggelse. 

9 

Bristande 
trafiksäkerhet Justera/sänka 

hastighetsgränserna 2 Låg  Hög Nej 

Det pågår en hastighetsöversyn 
av väg 17 just nu. Troligt är att 
vägen kommer få en 
hastighetsbegränsning på 
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sträckan om 80 km/h, men ännu 
oklart med 
hastighetbegränsningarna i 
korsningarna. Avvaktar med 
åtgärden till  hastighets-
översynen är genomförd. 

 

Följande fysiska åtgärder, alla steg 4 enligt fyrstegsprincipen, har analyserats vad gäller kostnader: 

Nr. 
Problem/brist/ 
behov som hanteras 

Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
intervall. Anges när 
tillämpligt. 

Bedömning 
genomförbarhet 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

10 

Bristande 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet 

Mellan Eslöv och Ö 

Asmundtorp: 

 - GC-väg längs Trollenäsvägen 
inklusive plankorsning med jv  

- plankorsning med väg 17 vid 
Ö Asmundtorp 

 

4 Medel 15 Hög Nej 

För de fysiska åtgärderna enligt 
fyrstegsprincipens fjärde steg, 
har en prioritering gjorts utifrån 
kapitlet   
Preciserande av problem, 
brister och behov. Se även 
längre ner i detta kapitlet och 
kapitlen Samlad 
effektbedömning och Forma 
inriktning och rekommendera 
åtgärder för kommentarer och 
motiv till fortsatt hantering eller 
bortsortering. 

11 

Bristande 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet 

Mellan Eslöv och Ö 

Asmundtorp: 

- GC-väg längs Trollenäsvägen 
inklusive plankorsning med jv 

4 Hög 24 Hög Ja 
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- planskildhet med väg 17 vid Ö 
Asmundtorp 

12 

Bristande 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet 

Mellan Eslöv och 

Trollenäs: 

- GC-väg längs Trollenäsvägen 
inklusive plankorsning med jv 

- plankorsning med väg 17 vid 
Ö Asmundtorp 

- GC-väg längs väg 17 mellan 
Gullarp och Ö Asmundtorp 

- Trollestigen mellan Gullarp 
och Trollenäs 

4 Medel 

19 
(kostnad för att 
uppgradera 
Trollestigen har 
inte bedömts och 
ingår inte i dessa) 

Hög Nej 

13 

Bristande 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet 

Mellan Eslöv och 

Trollenäs: 

- GC-väg längs Trollenäsvägen 
inklusive plankorsning med jv 

- planskildhet med väg 17 vid Ö 
Asmundtorp 

- GC-väg längs väg 17 mellan 
Gullarp och Ö Asmundtorp 

4 Hög 

29 
 (kostnad för att 
uppgradera 
Trollestigen har 
inte bedömts och 
ingår inte i dessa) 

Hög Ja 
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- Trollestigen mellan Gullarp 
och Trollenäs 

14 

Bristande 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet 

Mellan Eslöv och 

Trollenäs: 

- GC-väg längs Trollenäsvägen 
inklusive plankorsning med jv 

-plankorsning med väg 17 vid 
Ö Asmundtorp 

-GC-väg längs väg 17 mellan 
Trollenäs och Ö Asmundtorp 

4 Medel 28 Hög Nej 

15 

Bristande 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet 

Mellan Eslöv och 

Trollenäs: 

- GC-väg längs Trollenäsvägen 
inklusive plankorsning med jv 

- planskildhet med väg 17 vid Ö 
Asmundtorp 

- GC-väg längs väg 17 mellan 
Trollenäs och Ö Asmundtorp 

4 Hög 37 Hög Ja 

16 
Bristande 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet 

Mellan Eslöv och 

Reslöv/Marieholm: 4 Medel 29 Hög Nej 
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- GC-väg längs Trollenäsvägen 
inklusive plankorsning med jv 

- planskildhet med väg 17 vid Ö 
Asmundtorp 

- GC-väg längs väg 17 mellan 
Gullarp och Ö Asmundtorp 

- Trollestigen mellan Gullarp 
och Trollenäs 

- plankorsning med väg 17 vid 
väg 1274 och 1271. 

- gång- och cykling i 
blandtrafik mellan korsningen 
ovan och Reslöv/Marieholm 

17 

Bristande 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet 

Mellan Eslöv och 

Reslöv/Marieholm: 

- GC-väg längs Trollenäsvägen 
inklusive plankorsning med jv 

- planskildhet med väg 17 vid Ö 
Asmundtorp 

- GC-väg längs väg 17 mellan 
Gullarp och Ö Asmundtorp 

4 Hög 40 Hög Ja 
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- Trollestigen mellan Gullarp 
och Trollenäs 

- planskildhet i korsning med 
väg 17 vid väg 1274 och 1271. 

- gång- och cykling i 
blandtrafik mellan korsningen 
ovan och Reslöv/Marieholm 

18 

Bristande 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet 

Mellan Eslöv och 

Reslöv/Marieholm: 

- GC-väg längs Trollenäsvägen 
inklusive plankorsning med jv 

- planskildhet med väg 17 vid Ö 
Asmundtorp 

- GC-väg längs väg 17 mellan 
Trollenäs och Ö Asmundtorp 

- plankorsning med väg 17 vid 
väg 1274 och 1271. 

- gång- och cykling i 
blandtrafik mellan korsningen 
ovan och Reslöv/Marieholm 

4 Medel 38 Hög Nej 
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19 

Bristande 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet 

Mellan Eslöv och 

Reslöv/Marieholm: 

- GC-väg längs Trollenäsvägen 
inklusive plankorsning med jv 

- planskildhet med väg 17 vid Ö 
Asmundtorp 

- GC-väg längs väg 17 mellan 
Trollenäs och Ö Asmundtorp 

- planskildhet i korsning med 
väg 17 vid väg 1274 och 1271. 

- gång- och cykling i 
blandtrafik mellan korsningen 
ovan och Reslöv/Marieholm 

4 Hög 48 Hög Ja 

20 

Bristande 
tillgänglighet och 
trafiksäkerhet 

Mellan Eslöv och 

Reslöv/Marieholm helt 

separerad från biltrafiken: 

- GC-väg längs Trollenäsvägen 
inklusive plankorsning med jv 

- planskildhet med väg 17 vid Ö 
Asmundtorp 

4 Hög 89 Hög Nej 
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- GC-väg längs väg 17 mellan 
Trollenäs och Ö Asmundtorp 

- planskildhet i korsning med 
väg 17 vid väg 1274 och 1271 

-GC-väg längs väg 1274 mellan 
korsningen ovan och 
Reslöv/Marieholm. 
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Högersvängsfältet i korsningen med anslutningarna 1278 och Trollenäsvägen 
Korsningen av väg 17 vid anslutningarna med 1278 och Trollenäsvägen är en fyrvägskorsning med ett 
högeravsvängsfält av typen kilavfart från Landskrona till Eslöv  

Är högersvängsfältet nödvändigt? Är det möjligt att ta bort högersvängsfältet och omdispondera 
befintliga ytorna så att en refug får plats så att en passage för oskyddade kan ske av ett körfält i taget? 

Med dagens trafikflöden och med uppskattade flöden 20 år framåt samt antagandet att 
riktningsfördelningen inte varierar under dygnet kan enligt VGU2015 Råd högersvängsfält användas 
(fig 4.1-11) under förutsättning att gång- och cykeltrafiken är separerad.  

 

Figur 28VGU Råd 2015. Fig 4.1-11 Bedömning av behov av högersvängsfält. Nuvarande flöden och prognosticerade framtida 
flöden 20 år framåt 

Högeravsvängsfält är främst en framkomlighetsåtgärd för biltrafiken, det minskar något av 
upphinnandeolyckorna men ger samtidigt en trafiksäkerhetseffekt som är negativ, och som är 
farligare. De högersvängande riskerar att begränsa sikten för bakomvarande fordon som kör rakt fram 
i korsningen. Fordonen som kör rakt fram riskerar därför krocka med vänstersvängande biltrafik från 
sekundärvägen (Trollenäsvägen). Det bakomvarande fordonet kan hålla en högre hastighet än ett 
fordon som hade fått sänka hastigheten för framförliggande fordon som svängt höger i en korsning 
utan högeravsvängsfält. I den här korsningen är avsvängsfältet utformat som en kilavfart. Bättre vore 
om det var utformat som en parallellavfart eftersom sikten då hade varit bättre för de 
vänstersvängande från Eslöv. Den här åvs:en kommer inte föreslå en kilavfart då brister och problem 
har fokuserats kring problematiken för oskyddade och inte för biltrafiken.  

Om passage för de oskyddade ska ske i plan kan en refug tillskapas så att en passage för oskyddade kan 
ske av ett körfält i taget. Det kan ske genom att ta bort högersvängsfältet och omdispondera de 
befintliga ytorna så att en refug får plats. Det förutsätter antagligen också en viss breddning av 
befintlig väg i anslutning till korsningen. Då får man ner hastigheten i korsningen och det blir färre 
körfält att korsa för de oskyddade. 
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I åtgärdsförslaget med planskildhet ovan har kostnadsbedömningen gjorts utifrån att 
högeravsvängsfältet är kvar. Det är svårare att hävda trafiksäkerhetsvinsterna när de oskyddade 
passerar planskilt och bilisterna är vana att ha hög framkomlighet. En bättre utformning hade dock 
varit att bygga om kilavfarten till en parallellavfart. 

VGU och Trafikverkets rapport Cykelleder för rekreation och turism 
Vad säger regelverken om separeringsgraden mellan bil och cykel? 

Regelverket för VGU, Vägar och gators utformning, gäller vid projektering av statliga vägar och består 
av separata krav- och rådsdokument. För Trafikverket är reglerna obligatoriska vid nybyggnad och 
större ombyggnationer. För övriga väghållare är VGU enbart vägledande och inte kravställande. 

Enligt VGU Krav 2020 kap 5.17: 

”För att fastlägga separeringsform för gående och cyklister/ moped klass II behövs uppgifter om 
nättillhörighet, trafikantkategorier och flöden. För att mer precis kunna bestämma separeringsform 
och detaljutformning bör gående och cyklister bedömas var för sig och att dela in cykling i 
vardagscykling respektive fritidscykling.  Generell inriktning är att utpekade cykelstråk (vilket detta 
stråk är eftersom det är med i Cykelvägsplanen) eller i övrigt vid större cykelflöden ska separering ske 
på egen bana eller lokalvägnät. Särskild hänsyn ska tas till barn.” 

”Längs större trafikleder med hastighetsgräns 60 km/h eller högre bör gående- och cyklister alltid 
separeras från biltrafiken med GCM-väg eller GCM-bana. I ytterområden eller randbebyggelse längs 
väg av landsvägskaraktär, högst 80 km/h, är inriktningen vägren, cykelbana eller separat gång- och 
cykelbana. 

För separering tvärs vägen är inriktningen följande: 

Referenshastighet 70 och 80 km/h:  

• Vid större stråk och samtidigt större trafikflöden är inriktningen planskild separering eller 
passage i två steg med sänkt hastighetsgräns till högst 60 km/h. Vid planskild korsning behövs 
kontroll av effektivitet, kostnader och omgivningspåverkan. Dessutom förutsättningarna att 
uppnå en utformning som leder till att den planskilda korsningen används.  

• Inte utpekade stråk men om det ändå är fråga om mer än enstaka gående och cyklister är 
inriktningen ordnad passage, om möjligt i två steg vilket är särskilt angeläget vid stor 
vägbredd.  

• Små flöden, ingen åtgärd.” 

 

I nya VGU 2020 finns numera sommarcykelväg med som ett begrepp. Den har något enklare standard. 
Sommarcykelvägar ska dock endast användas i mötesfria vägprojekt (som inte är motorväg eller 
motortrafikled) där möjligheten för cykling längs vägen tagits bort. Men då aktuell sträckning är 
utpekad i cykelvägsplanen som prioriterad cykelväg bör den inte få den lägre standarden. 
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Från Trafikverkets rapport Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och 
utmärkning, version 2.0, 2017 finns nedanstående tabell för bedömning av trafiksäkerhet av en 
passage:  

 

Figur 29 Tabell för bedömning av trafiksäkerhet av en passage. Hämtad från Trafikverkets rapport Cykelleder för rekreation 
och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, version 2.0, 2017. 

Med ÅDT om ca 6500 fordon/dygn (väg 17)och hastighetsbegränsning om 70 km/tim fås  gul standard 
och med 80 km/tim röd. ”Rött avser att det är olämpligt att korsa en väg utan något mer än en tydlig 
reglering och markering av väjning. Röda passager bör helst inte får förekomma i en cykelled som är 
skyltad för rekreation eller turism. Många röda korsningar kan bli gula eller gröna genom att man 
möjliggör en passage i två steg. Passager över vägar med hastigheten 100 km/tim bör vara planskilda.” 

Att korsa väg 17 – plan eller planskild gång- och cykelpassage 
Ska passage av väg 17 ske i plan eller planskilt? 

Inom aktuellt utredningsområde finns två korsningar av väg 17: 

Korsningen av väg 17 vid anslutningarna med 1278 och Trollenäsvägen vid Östra Asmundtorp är en 
fyrvägskorsning med ett högeravsvängsfält av typen kilavfart från Landskrona till Eslöv. Korsningen är 
belyst.  

Den andra korsningen av väg 17 sker i anslutningarna med vägarna  1271 och 1274 och är en 
fyrvägskorsning med vänstersvängsfält på väg 17 för de båda anslutningarna. Den är inte belyst. 

Passage av väg 17 kan antingen ske i plan eller planskilt.  

Av trafiksäkerhetsskäl förordas en planskild passage för att få en tryggare och säkrare möjlighet att 
passera korsningen av väg 17 vid anslutningarna med 1278 och Trollenäsvägen vid Östra Asmundtorp 
med motivet att det är en komplex trafikmiljö med flera körfält att korsa, ÅDT om ca 6000-6600 
fordon/dygn på väg 17 , flera svängningsrörelser att ta hänsyn till och att barn och ungdomar som har 
behov att korsa väg 17.   

I den andra passagen av väg 17, i korsningen med väg 1271 och 1274, bedöms det vara färre oskyddade 
som korsar jämfört med korsningen vid Östra Asmundtorp, vilket gör att det inte bedöms vara lika 
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motiverat att föreslå en planskildhet i dagsläget.  Om det sker i plan bör refug tillskapas, lämpligtvis 
där det bara är två körfält som behöver passeras.   

Det som talar emot planskildhet är om den pågående hastighetsöversynen skulle föreslå en 
hastighetsbegränsning om 60 km/tim i de båda korsningarna och att efterlevnaden av 
hastighetsbegränsningen är god. Eller att antalet oskyddade som har behov att korsa är mycket få.  

Att korsa järnvägen i plan eller planskilt och hur den kan utformas 
Ska passage av järnvägen ske i plan eller planskilt och hur kan den utformas? 

Som åtgärdsförslag för att korsa järnvägen föreslås en gång- och cykelvägskorsning i plan vilket kan 
göras antingen med egen ljud-, ljus-,  och bomanläggning eller genom att samordna det med 
biltrafikens. Vid plankorsningar med järnväg med egen ljud-, ljus-,  och bomanläggning måste det 
finnas en tydlig varning. Bedömningen är att kostnaderna blir desamma oavsett om cykelbanan korsar 
järnvägen med egen ljud-, ljus- och bomanläggning eller med en helbomsanläggning gemensamt med 
biltrafikens. 

Att åtgärden föreslås utformas i plan, trots att det är säkrare med en planskildhet beror dels på att 
tågtrafiken inte är så tät och då bedöms det vara bättre för cyklisterna att slippa omaket att få en 
uppförbacke vid en planskildhet, dels en kostnadsfråga. En gång- och cykelport eller bro skulle kosta 
väsentligt mycket mer eftersom marken som omger järnvägsbanken är flack. Det finns varken bank 
eller skärning i närheten som skulle kunna nyttjas utan åtgärden kräver schaktning av massor för att få 
till en gång- och cykelport under järnvägen och tillfartsramper på båda sidorna porten. En mycket grov 
bedömning av kostnaden är 12-15 miljoner, vilket motsvarar cirka dubbelt så mycket som kostnaden 
för en korsning i plan.  

Tänkbara alternativ för cykling mellan Trollenäs och norra Eslöv 
Möjligheterna kring gång- och cykelväg/stig norr om väg 17 (inte i anslutning till befintligt vägområde) 
diskuterades i skedet pröva tänkbara åtgärder i september-oktober 2019. Därefter gjorde kommunen 
ett fältbesök där det konstateras att utformningen och standarden på Trollestigen, samt möjligheterna 
i det befintliga mellan Gullarp och Östra Asmundtorp varierar. Vissa delar av Trollestigen skulle 
fungera att cykla på idag men andra delar har behov av smärre justeringar för att komma upp i en 
standard som är lägre än vid nybyggnad. Mellan Gullarp och Östra Asmundtorp skulle ett alternativ 
vara att gå parallellt med ån som slingar sig genom landskapet. Det finns ingen stig eller väg där idag 
utan det skulle i så fall behöva anläggas vilket gör att det krävs mer resurser än för Trollestigen. Ett 
alternativ som inte går längs med väg 17 är inte lika gent men har i gengäld rekreativa värden och 
innebär lägre kostnader. Ett sådant alternativ behöver klargöras ägarskap, drift – och underhåll så att 
det blir ett hållbart alternativ över tiden.  

I kartan nedan redovisas både förkastade och tänkbara alternativ. Att använda den enskilda vägen 
söder om Gullarp (på den södra sidan om väg 17) som korsar järnvägen, därefter går parallellt med 
järnvägen på dess södra sida för att sedan fortsätta på någon av de två enskilda vägarna som ansluter 
till Trollenäsvägen är ett alternativ som förkastas då det inte kan koppla ihop Östra Asmundtorp till 
sträckningen. Inte heller ett alternativ som kopplar ihop Östra Asmundtorp och Onsjöparken är 
aktuellt eftersom behovet att knyta ihop de nordvästra delarna av Eslöv är större än med den norra 
delen av Eslöv. Slutsatsen är att för att knyta ihop Östra Asmundtorp, Gullarp och Trollenäs bör 
cykelvägen vara belägen på den norra sidan om väg 17 eftersom det är där bebyggelsen finns. 
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Tänkbara alternativ för cykling mellan Reslöv och Trollenäs 
Bilflödet på väg 1274 är lägre än på Trollenäsvägen, ÅDT om drygt 1000 fordon jämfört med 
medeldygnstrafik om 3100 fordon. Väg 1274 är marginellt bredare än Trollenäsvägen. Flödet av 
oskyddade trafikanter bedöms vara lägre i relationen Reslöv/Marieholm-Trollenäs än Trollenäs-
Gullarp-Östra Asmundtorp-Eslöv och för boende i Reslöv/Marieholm finns möjligheten att åka tåg  
från Marieholm. 

Sammantaget gör detta att väg 1274 bedöms vara bättre lämpad för cykling i blandtrafik än 
Trollenäsvägen. 
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Figur 30 I kartan ovan redovisas både förkastade alternativ (vita) och alternativ som föreslås (röda) mellan Trollenäs och Eslöv,  i åtgärdsförslagen i matrisen ovan. De röda parallella  streckade 
linjerna mellan Eslöv och Trollenäs ska symbolisera att det inte är beslutat på vilken sida om vägen som GC planeras för. För delen längs väg 17 förordas GC på den norra sidan om väg 17 för 
att kunna knyta ihop samhällena. 
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Samlad effektbedömning  

Åtgärd:  17 alternativt 19 

Samhällsekonomi Fördelning Transportpolitisk 

Nytto-kostnadsbedömning. De största nyttorna/effekterna (+/-) 
samt bedömning av hur de förhåller sig till kostnaden. 

Hur nyttorna fördelas 
på olika grupper i 
samhället. 

De mest betydande bidragen (+/-) till uppfyllande 
av de transportpolitiska målen (huvudmål, 
funktionsmål, hänsynsmålen). 

Mellan Reslöv/Marieholm och 

Eslöv: 

-Planskildhet med väg 17 i korsningen 
med anslutningarna väg 1274 och 1271 

-Om möjligt nyttja Trollestigen mellan 
Trollenäs och Gullarp, alternativt GC-väg 
längs väg 17 mellan Trollenäs och Gullarp  

-GC längs väg 17 mellan Gullarp och Östra 
Asmundtorp 

-GC längs Trollenäsvägen inklusive 
korsning med järnvägen i plan 

-planskildhet med väg 17 vid Ö 
Asmundtorp 

Se Figur 31 

Positiva effekter: 
En möjlighet att kunna gå och cykla i stråket 
Reslöv/Marieholm – Eslöv som inte varit möjlig för 
mer än de allra modigaste. Ökad tillgänglighet och 
säkerhet för gående och cyklister. Bilberoendet 
minskar. Fler som kan ta sig med hållbara färdmedel. 
 
Negativa effekter ( utöver anläggningskostnaden): 
Ny mark tas i anspråk för infrastruktur. 
Drift och underhåll av ny anläggning (gång- och 
cykelväg) tillkommer. 
 
Vägning: Bedöms innebära en stor kostnad i 
förhållande till nuvarande potentialen av oskyddade, 
men eftersom det inte finns några alternativ till bilen 
för att kunna förflytta sig bedöms åtgärden motivera 
kostnaden. 
 

Ger möjligheter 
för barn- och 
ungdomar att 
kunna ta sig på 
egen hand utan 
att vara beroende 
av vuxna med bil.  
 
Ger också 
möjligheter för 
andra 
åldersgrupper 
som inte har 
tillgång till bil 
eller som vill 
kunna förflytta sig 
til fots eller med 
cykel. 

Huvudmål: 
Bedöms innebära en stor kostnad i 
förhållande till nuvarande potentialen av 
oskyddade, men eftersom det inte finns 
några alternativ till bilen för att kunna 
förflytta bedöms åtgärden motivera 
kostnaden. 
 
Funktionsmålet tillgänglighet: 
Medverkar till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet och 
användbarhet.  
 
Hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa: 
Bidrar till miljökvalitetsmålen och ökad 
hälsa. 
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Forma inriktning och rekommendera åtgärder  
Vid möte i skedet ”forma inriktning och rekommendera åtgärder” den 24 februari 2020 föreslogs 
fysiska åtgärder (steg 4-åtgärder enligt fyrstegsprincipen) genomföras för att åstadkomma en GC-
möjlighet mellan Marieholm (Reslöv) och Eslöv.  På väg 1274, mellan Reslöv (Marieholm) och 
korsningen med väg 17 och väg 1271, föreslås gång- och cykel i blandtrafik. Där behövs alltså ingen 
åtgärd genomföras. För i stort sett resterande sträckning föreslås en från bilvägen separerad gång- och 
cykelbana eller gång- och cykelväg, med några få undantag beroende på var den kopplar till befintligt 
vägnät. Det inte är beslutat på vilken sida om Trollenäsvägen som gång- och cykelvägen planeras för. 
För delen längs väg 17 förordas gång- och cykelväg på den norra sidan om väg 17 för att kunna knyta 
ihop samhällena. Som åtgärdsförslag för att korsa järnvägen, Marieholmsbanan/Trollenäsvägen,  
föreslås en gång- och cykelvägskorsning i plan, vilket kan göras antingen med egen, ljud-, ljus-,  och 
bomanläggning (GC-väg) eller genom att samordna det med biltrafikens (GC-bana). Med en 
dubbelriktad GC-bana bredvid körfältet behövs dagens halvbomsanläggning bytas ut mot en 
helbomsanläggning.  För den andra korsningen av Marieholmsbanan, längs väg 1274 föreslås befintlig 
utformning vara oförändrad. Av trafiksäkerhetsskäl förordas planskilda passager av väg 17. Det är 
viktigt att uppnå en utformning som leder till att de planskilda passagerna används (upplevas gena och 
trygga). Det är inte beslutat på vilken sida om respektive korsning av väg 17 som en planskildhet ska 
placeras. Det är beslut som tas i den fortsatta planeringen. 

Följande prioritering av åtgärderna föreslås utifrån bristprioriteringen: 

1. I första hand mellan Eslöv och Östra Asmundtorp: 

• gång- och cykelväg längs Trollenäsvägen inklusive korsning med järnvägen i plan  

•  planskildhet med väg 17 vid Ö Asmundtorp.  

Motsvarar åtgärdsförslag 11 i matrisen ovan. 

 

2. I andra hand, efter att åtgärden ovan genomförts, mellan Trollenäs och Östra 

Asmundtorp: 

• gång- och cykelväg längs väg 17 mellan Gullarp och Östra Asmundtorp 

• om möjligt nyttja Trollestigen mellan Gullarp och Trollenäs alternativt gång- och 
cykelväg längs väg 17 mellan Gullarp och Trollenäs. Kommunen ska utreda 
möjligheten att nyttja Trollestigen och klargöra ägarskap, drift – och underhåll så att 
det blir ett hållbart alternativ över tiden. Det blir inte ett alternativ som är lika gent 
som en gång- och cykelväg längs väg 17 men har i gengäld rekreativa värden och 
innebär troligen lägre kostnader. 

Motsvarar åtgärdsförslag 13 alternativt 15 i matrisen. I kostnaderna för åtgärdsförslag 13 
respektive 15 ingår kostnaden för åtgärdsförslag 11. 
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3. I tredje hand, efter att åtgärderna ovan i bristprioriteringen genomförts: 

• planskildhet med väg 17 i korsningen med anslutningarna väg 1274 och 1271. 

Motsvarar åtgärdsförslag 17 alternativt 19 i matrisen. I åtgärdsförslag 17 ingår kostnaden för 
åtgärdsförslag 13 och i åtgärdsförslag 19 ingår kostnaden för 15. Se figur 31. 

Trafikverket, Regionen och kommunen föreslår att åtgärderna genomförs enligt prioriteringen ovan. 
Prioriteringen kan ses som en möjlighet att bygga åtgärderna i etapper utifrån de ekonomiska ramarna 
som finns att tillgå. För att få ett sammanhängande gång- och cykelnät mellan Reslöv/Marieholm och 
Eslöv behöver alla etapperna genomföras.  

Nästa fas i planeringsprocesen är beslut om fortsatt hantering. Då ska åtgärdskostnaderna TKI-säkras. 
Det innebär att dessa beräknas och säkras med avseende på tid, kostnad och innehåll. I denna fas får 
kommunen möjlighet att yttra sig kring vilka åtgärder, enligt prioriteringen som kommunen vill gå 
vidare med. Det är ett beslut som tas i dialog med Trafikverket och Region Skåne då det baseras på den 
kommunala budgeten men även medel för cykelvägar i den Regionala infrastrukturplanen för Region 
Skåne. 
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Figur 31 Rekommenderade fysiska åtgärder i prioritetsordning, 1-3. Mellan Trollenäs och Gullarp finns två alternativ; antingen längs Trollestigen eller längs väg 17 (blå linjer). De gröna linjerna  
mellan Eslöv och Trollenäs visar att det inte är beslutat på vilken sida om vägen som gång- och cykel planeras för. För delen längs väg 17 förordas GC-väg på den norra sidan om väg 17 för att 
kunna knyta ihop samhällena. I korsningen av väg 17 med väg 1274 och 1271 föreslås planskildhet. Inte heller detta är beslutat på vilken sida om korsningen. 
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Förslag till finansiering 
ÅVS:ens åtgärdsförslag utgör underlag för avtal om medfinansiering och beställningar till 
genomförande. Eslövs kommun och Trafikverket bör ingå avtal/avsiktsförklaring om vilka åtgärder 
som ska genomföras. Då Trollenäsvägen är en kommunal gata är kommunen ansvarig för finasiering 
och byggnation av åtgärder längs den. Kommunen kan ansöka om statlig medfinasiering från Regional 
plan. Där gång- och cykelväg korsar Marieholmsbanan längs Trollenäsvägen föreslås Trafikverket vara 
ansvarig för finasiering. Trafikverket ansvarar för byggnation. För gång-och cykelväg längs statliga 
vägar sker finasiering enligt cykelvägplanen, en fördelning om 50% mellan kommunen och 
Trafikverket. Trafikverket ansvarar för byggnation. 

 

 

84 ( 89 )



   

 

 

Arbetsprocessen 
Studien har drivits i enlighet med Trafikverkets åtgärdsvalsstudiemetodik genom en process i fyra 
faser, se figuren nedan. I den inledande Initiera-fasen har Trafikverket tillsammans med Eslövs 
kommun och Region Skåne bildat en arbetsgrupp i vilken resterande delar av åtgärdsvalsstudien har 
planerats och genomförts.  

 

 
Figur 32 Åtgärdsvalsstudiens fyra faser 

 
Fasen Förstå situation går i stort ut på att kartlägga nuläget och identifiera behov, brister och 
problem för oskyddade trafikanter. I den fasen genomfördes ett dialogmöte med arbetsgruppen som 
hölls i Eslöv i juli 2019. Mötet resulterade i en gemensam bild över vilka brister man ser idag samt 
vilka behov och anspråk man ser framöver. Utifrån detta formulerades en gemensam målbild.  

Det blev grunden till arbetet i fasen Pröva tänkbara lösningar. I september hölls dialogmöte 2 med 
arbetsgruppen i syfte att identifiera tänkbara lösningar utifrån bristbeskrivningen och de 
projektspecifika mål som tidigare tagits fram. För att undersöka fler möjliga alternativ beslutades att 
ett ytterligare möte i den här fasen skulle hållas efter att ett fältbesök genomförts. Mötet hölls i oktober 
via Skype. Efter detta bearbetades åtgärdsförslagen, stämdes av mot målen och kostnadsbedömdes.  

Åtgärdsvalsstudiens sista fas, Forma inriktning och rekommendera åtgärder, går ut på att 
rekommendera vilka åtgärder respektive aktör bör gå vidare med samt att ta fram en plan för hur det 
fortsatta arbetet med de olika åtgärderna ska gå till. I denna fas hölls ett avslutande möte i 
arbetsgruppen (24 februari 2020) för att besluta om fortsatt inriktning och rekommendera åtgärder.  

  

85 ( 89 )



  
 

 
 

 

Kvalitetsgranskning 
Genomförd: Datum: 2020-04-10 
Utförd av: Markus Jonsson, PLsyu,  Lars Bergström, PLsyu 

 

Avslut av studie 
Dokumentet är elektroniskt signerat av: 

Tanja Jevtic, projektbeställare 

Malin Ekman, projektledare 

 

 
 

Trafikverket, Jönköping. Besöksadress: Bataljonsgatan 8 
Telefon: 0771-921 921. 
 
www.trafikverket.se 

86 ( 89 )



                              Bilaga 2 

Kartbild över projektets fyra delar 
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Grov kostnadsfördelning av troligt värde  Bilaga 3 

Gång- och cykelväg mellan Östra Asmundtorp och Trollenäs   
     
     
Fördelning 46,6 mnkr Kommunens del   

Del 1 

18,5 mnkr (varav 
plankorsning JVG 1,9 
mnkr & GC-port 7 
mnkr) 

18,5 mnkr (om endast 
del 1 är aktuell) 

  
Del 2 9 mnkr 4,5 mnkr   
Del 3 8,5 mnkr 4,25 mnkr   
Del 4 10,6 mnkr 5,3 mnkr   
     
     

Fördelning Kommunens kostnad Trafikverkets kostnad 
Total 
kostnad  

Del 1 18,5 mnkr (varav 
plankorsning JVG 1,9 
mnkr & GC-port 7 
mnkr) 0 mnkr 18,5 mnkr  

Del 1 + 2 19,5 mnkr 
8 mnkr (varav 3,5 mnkr 
för GC-port) 27,4 mnkr  

Del 1 + 2 + 3 23,75 mnkr 12,25 mnkr 36 mnkr  
Del 1 + 2 + 3 + 4 29,05 mnkr 17,55 mnkr 46,6 mnkr  
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    Bilaga 4 

 

Grov kostnadskalkyl Trollestigen 

 

Investering         

  Längd (m) Bredd (m) Kostnad per kvm Total kostnad 

Nyttjanderättsavtal       500 000 

Projektering       600 000 

Anläggning GC-väg 1500 3 1000 4 500 000 

Belysning       1 500 000 

Summa:        7 100 000 

     
Drift och underhåll       Kostnad/år 

Snöröjning 1500 3   25 000 

Sopning 1500 3   10 000 

Belysning     
800 kr/stolpe och 
år 40 000 

Asfaltunderhåll/Slitage 1500 3   10 000 

Summa:        85 000 
 

Enligt VGU (Vägar och gators utformning) bör en dubbelriktad friliggande gång- 
och cykelväg med måttliga flöden vara minst 2,5-3 meter bred. Om cykelvägen 
utgörs av ett regionalt cykelstråk bör bredden vara 3 meter bred. 
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Indexuppräkning av befintlig taxa inom miljötillsyn 
och livsmedelskontroll 

Ärendebeskrivning 
Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och taxa för prövning och offentlig 
kontroll inom livsmedel och foder antogs med ny beräknad timavgift inför 2021 års 
verksamhetsplan. 
 
Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken anger att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de 
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKR:s hemsida. Indexuppräkning av taxan för prövning och offentlig kontroll inom 
livsmedel och foder ska beslutas av kommunfullmäktige.  
 

Beslutsunderlag 
Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedel och foder. 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Beredning 
Reviderad taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll togs fram till avgiftsåret 2021 
baserad på 2021 års kostnader. Inför 2022 föreslås den indexuppräkning som PKV 
2022 medför; +2,1 %. 
 
Timavgiften för miljötillsyn uppgår 2021 till 1 100 kr per timme. Timavgiften för 
livsmedelskontroll uppgår 2021 till 1 200 kr per timme. De fasta årsavgifter som 
debiteras utgår från timavgiften.  
 
En uppräkning med 2,1 % medför att timavgiften för miljötillsyn 2022 uppgår till 
1 123 kr och timavgiften för livsmedelskontroll 1 225 kr.  
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Förslag till beslut 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställer indexuppräknad timavgift till 

1 123 kr avseende taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, att gälla från 
och med den 1 januari 2022. 

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa indexuppräknad timavgift till 1 225 kr avseende 
taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedel och foder, att gälla från 
och med den 1 mars 2022. 

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de antagna fasta avgifterna och 
timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida avseende 
taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedel och foder. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Miljöavdelningen 
 
 
 
 
Dave Borg Karin Sandström 
Förvaltningschef Tf Miljöchef 
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ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 
NR 25 A 

 

 

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2021-01-25, att gälla från och med 2021-03-01. 
Reviderad av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-24, att gälla från och med 2022-
01-01. 

 
Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) får en kommun ta ut avgift för kostnader i 
samband med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. För Eslövs kommuns del gäller 
följande taxa. 

 

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

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

 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 
dispens eller undantag. 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 
eller åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

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 av nämnd enligt miljöbalken, 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom 
miljöbalkens område överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4. Tid för att skriva remissvar till myndigheter som till exempel 
prövningsmyndigheten. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

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

6 ( 106 )



2

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). 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 
handläggningstid 1 123 kronor. 

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, provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning av beslut. 

Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

9 § Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad 
på SKR:s webbplats i oktober månad. 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018. 
 
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 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den 
har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den 
fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning 
måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden. 

 
12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av 
sökanden. 
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13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 
ansökan som återkallas innan handläggning påbörjats. 

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

 
15 § 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 anmälningsärende 
16 § 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 
taxebilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timavgiften eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

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

 
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningstiden har påbörjats. 

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

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

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

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

 
För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C ) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter 
som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska 
en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 
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Industriutsläppsverksamhet 
20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 
timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 
industriutsläppsverksamheter som redan tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 

 
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 
21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild 
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den 
faktiska 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. 

 
Avgift för regelbunden tillsyn 
22§ Om en verksamhetsutövare har verksamhetsutövare med verksamhetskoder inom tre 
eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift 
motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högsta angivna timantalet i bilaga 
2 med ett tillägg om 25 %. 

 
23§ För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar 
fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt 
vad som framgår av bilaga 3. 

 
24§ För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt 
ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet ifråga om tillåten produktionsvolym eller 
liknande. 

 
25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till 
verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte 
krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. 

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

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

Avgift för tillsyn i övrigt 
 
27§ Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt 
anges i taxebilaga 1. 
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28§ Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar 
åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 
tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den 
som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 
29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 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 Eslövs kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

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

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

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

 
Denna taxa träder i kraft 2021-03-01. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser 
tillämpas taxan på ärende som kommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1 
   

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD 

  

Prövning av ansökan   
Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för 1-10 personekvivalenter som en 
eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

6 739 kr 

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för 11-25 personekvivalenter som en 
eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

7 862 kr 

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter som 
en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 
till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

4 492 kr 

Ansökan om tillstånd att ansluta vattentoalett till sluten 
tank, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

4 492 kr 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

2 246 kr 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
ytvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

5 616 kr 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
grundvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

4 492 kr 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark 
och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2 

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

3 369 kr 

Ansökan om tillstånd till inrättande av luftvärmepump 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 
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Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

2 246 kr 

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, 
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan 
eller intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, per spridningstillfälle. 

40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 § miljöbalken, 1 

kap 10 § miljöprövnings- 
förordningen (2013:251) 

Timavgift 

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

1 kap 11 § miljöprövnings- 
förordningen (2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 
vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

4 492 kr 

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

3 369 kr 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur ytvatten och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

4 492 kr 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur grundvatten och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

3 369 kr 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark och som inte omfattas av 
fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

2 246 kr 

Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 
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Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan. 

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller 
intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa. 

40 och 42 § § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta. Påtaglig hälsorisk så som tatuering, piercing, 
och skönhetsbehandling som innebär injektioner. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

4 492 kr 

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta. Måttlig hälsorisk så som fotvård, 
öronhåltagning och akupunktur. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

2 246 kr 

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 
allmänheten, eller som annars används av många 
människor. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

4 492 kr 

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller 
internationell skola (mer än 400 elever). 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

6 739 kr 

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av grundskola, 
grundsärskola (mer än 100 och mindre än 400 elever) 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

4 492 kr 

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av annan mindre 
skola (mindre än 100 elever) 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

2 246 kr 

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass (1-2 avdelningar) 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

2 246 kr 
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Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass ( fler än 2 avdelningar) 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

4 492 

Tillsyn   
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 
strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till 
kommunen. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 26 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 
taxebilaga 3. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 miljö- 
tillsynsförordningen 

Timavgift 

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild 
uppmärksamhet och som som inte omfattas av avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och 
tillhörande utrymmen, 
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande, 
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas, 
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, 
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många människor, 
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling, 
7. lokaler för förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
45 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

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

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET   
Prövning av ansökan   
Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd 
till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och 
denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift 

Handläggning av anmälan   
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Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

11 kap 9b § miljöbalken, 19 
§ förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamhet, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
användande av befintlig anläggning för vattentäkt. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift 

Tillsyn   
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller 
anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa och som 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö- 
balken, 2 kap 31 § p 2 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns- 
förordningen (2011:13), 26 
kap 10 § miljöbalken 

Timavgift 

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER 

  

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR   
Tillsyn   
Information innan installation påbörjas eller hantering 
inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten- 
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5 miljötillsynsför 
ordningen (2011:13) 

Timavgift 

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds- 
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5 miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 
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Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 
kontroller, av cisterner och rörledningar. 

3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten- 
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

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

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten- 
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 26 
kap 3 § miljöbalken, 2 kap 
31 § p 5 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

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

14 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthus-gaser, 2 kap 31 
och 32 §§ miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

2 246 kr 

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra 
stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 och 
32 §§ miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

1 123 kr 

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

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN   
Tillsyn   
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 
kontrollerade ämnen. 

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009, 
2 kap 31 § p 6 miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 
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Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 
laboratorie- och analysarbeten som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 
nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011, 
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

 

VÄXTSKYDDSMEDEL   
Prövning av ansökan   
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning 
av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som 
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018. 

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2) 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller 
bete. 

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel. 

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift 

Tillsyn   
Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut. 

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018. 

Timavgift 

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 
eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel. 

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018. 

Timavgift 
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Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

BIOCIDPRODUKTER   
Prövning av ansökan   
Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3). 

4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3) 

Timavgift 

Tillsyn   
Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde 
till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3), 
2 kap 31 § p 5 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3), 
2 kap 31 § p 5 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

PCB   
Prövning av ansökan   
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB- 
produkt i byggnader och anläggningar och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Timavgift 

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

Förordningen (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 5 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

KOSMETISKA PRODUKTER   
Tillsyn   
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Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 
i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig 
myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan 
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER   
Tillsyn   
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor som inte innebär 
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 32 § miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på marknaden 

2 kap 31 § p 5 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§, 
2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 
p 7-9, p 11-14, 
p 16, p 17, p 19 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken 

Timavgift 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET   
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 
KAP MILJÖBALKEN 

  

Tillsyn   
Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken 

Timavgift 

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och 
4. återvinna avfall. 

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken 

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 2-4 §§ miljöbalken 
26 kap 3§ 3 st miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN   
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Prövning av ansökan   
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken 3 369 kr 
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 
den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet av ett 
område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 
beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift 

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

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 § 
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 
tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 § 
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Timavgift 

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

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 
8 § miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 
eller kulturreservat eller 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 § miljöbalken Timavgift 

Tillsyn   
Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 
ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 
kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 
järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö- 
tillsynsförordningen 

Timavgift 

Verksamhet som berörs av föreskrifter 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 § miljö-balken, 
2 kap 32 § miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 
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Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 
som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord- 
ningen (2011:13) 

Timavgift 

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 
vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn. 

12 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

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

2 kap 8 § p 7 samt 
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN   
Tillsyn   
Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn. 

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

  

Handläggning av anmälan   
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn   
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift 

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

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken 

Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 
har uppstått. 

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken 

Timavgift 

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om 
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för. 

2 kap 31 § p 3 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN   
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 miljöbalken Timavgift 
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Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall. 

15 kap 25 § p 1 miljöbalken Timavgift 

Ansökan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av total befrielse från hämtning av 
avfall. 

Enligt 34 § Föreskrifter om 
avfallshantering för Eslöv, 
Höör och Hörby (2018), 15 
kap. 19 och 24 §§ 
miljöbalken samt 9 kap 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 
hämtning, gemensam behållare och utsträckt 
hämtningsintervall av slam och fettavskiljare enligt 
kommunens föreskrifter om avfallshantering. 

Enligt 30, 32 och 33 §§ 
Föreskrifter om 
avfallshantering för Eslöv, 
Höör och Hörby (2018), 15 
kap. 19 och 25 §§ 
miljöbalken samt 9 kap 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

1 123 kr 

Övriga ansökningar 15 kap. 19 och 24 §§ 
miljöbalken 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   
Anmälan om kompostering av eget hushållsavfall 
(matavfall) och/eller latrin/slam/urin/filtermaterial från 
fosforkällor. 

Enligt 28 och 29 §§ 
Föreskrifter om 
avfallshantering för Eslöv, 
Höör och Hörby (2018), 15 
kap. 19 och 24 §§ 
miljöbalken samt 5 kap 15 
§ avfallsförordningen 
(2020:614) 

1 123 kr 

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om utsträckt 
hämtningsintervall av slam och fettavskiljare. 

Enligt 30 § Föreskrifter om 
avfallshantering för Eslöv, 
Höör och Hörby (2018), 15 
kap. 19 och 24 §§ 
miljöbalken samt 9 kap 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

1 123 kr 

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering. 

15 kap. 19 och 24 §§ 
miljöbalken 

Timavgift 

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

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN   
Tillsyn   
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn. 

26 kap 11 § miljö-balken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord- 
ningen (2011:13) 

Timavgift 
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Taxebilaga 2, 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 
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    JORDBRUK 
    Djurhållning 

2 kap 1 § 1.10-i 7 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 produkt- 
ion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 1.11 6 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 måna- 
ders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar. 
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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 måna- 
ders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive små- 
grisar upp till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, 
tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 
sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 
ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklu- 
sive kycklingar och ungar upp till en veckas 
ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu 
eller nandu, inklusive kycklingar upp till en 
veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex måna- 
ders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som 
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 
100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i 
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 §. 

 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djuren- 
heter 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 inhäg- 
nad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

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

    Odling 
- 1.3001 3 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 

odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter. 
- 1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 

odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 
kvadratmeter. 

- 1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel. 
- 1.3004 2 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 jordbruks- 
produktion. 

- 1.3006 2 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 kalenderår. 

    UTVINNING, BRYTNING OCH BEAR- 
BETNING 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 till- 
synsmyndigheten 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 till- 
synsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 
är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20  B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 
berg, naturgrus eller andra jordarter, om verk- 
samheten 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. 
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10.20-1 
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- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven 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 natur- 
grus eller andra jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur- 
grus 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 han- 
terade mängden är större än 800 ton per kalen- 
derår. 

- 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 han- 
terade 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. 
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, 

27 ( 106 )



Uppdaterad 2017-05-19

Lagrum VK/ 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

    naturgrus eller andra jordarter utanför område 
som omfattas av detaljplan eller områdesbe- 
stämmelser, 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 8 § 11.10 10 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjäll- 

områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 
4 kap 9 § 11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra 

områden än de som avses i 8 §. 
4 kap 10 § 11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller 

brunkol. 
    Malm och mineral 
4 kap 11 § 13.10 28 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av 

malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 
eller 5 §. 

4 kap 12 § 13.20-i 18 A Anläggning för rostning eller sintring av metall- 
haltig malm, inbegripet sulfidmalm. 

4 kap 13 § 13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av metall- 
haltig malm för provändamål. 

4 kap 14 § 13.40 28 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning 
av malm, mineral eller kol än rostning och sint- 
ring, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15 §. 

4 kap 15 § 13.50 15 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller 
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning 
och sintring. 

4 kap 16 § 13.60 9 B Anläggning för utvinning av asbest. 

    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 
 
 

15.10-i1 
15.10-i2 

 
 

19 
11 

B Slakteri med en produktion baserad på en slakt- 
vikt av mer än 50 ton per dygn 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 
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    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 
 
 

15.50-2 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

5 

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

- 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 produk- 
ter 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 
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    råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton 
men högst 75 000 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 pake- 
tering. 

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 pake- 
tering. 

- 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 all- 
mänheten. 

    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 per 
kalenderår. 

- 15.12501 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. 

- 15.12502 2 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lag- 
ring 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 upp- 
går till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår, eller 
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    2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 
till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalie- 
värdet, 
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 viktpro- 
cent 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 
2. endast avser glass eller endast innebär pakete- 
ring. 

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 pakete- 
ring. 

 15.13101 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 kalenderårsmedel- 
värde. 

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 ka- 
lenderår. 

- 15.18001 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 allmänheten. 

    Oljor och fetter 
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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 produkt- 
ionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produkt- 
ionen 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 anima- 
liska råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår, om produktionen baseras på vegeta- 
biliska 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. 

- 15.20001 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 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 anima- 
liska 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 §. 

- 15.22001 1 U Anläggning för tillverkning av glass för en pro- 
duktion 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 
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    alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillat- 
ion 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 
 

15.240-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 

7 
 

5 

C Anläggning för framställning av råsprit eller 
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillat- 
ion motsvarande en årlig produktion av mer än 
10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalen- 
derår. 
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. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per 
kalenderår. 

- 15.24001 1 U Anläggning för framställning av råsprit eller av 
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller des- 
tillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.24002 5 U Anläggning för blandning eller tappning av des- 
tillerade alkoholhaltiga drycker eller för fram- 
ställning, 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 framställ- 

ning 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 framställ- 
ning 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 §. 

- 15.26001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställ- 
ning 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 per kalenderår 
eller för framställning av startkulturer av mikro- 
organismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, 
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvo- 
lym om minst tio kubikmeter. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 
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- 15.27001 4 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 
100 ton per kalenderår eller för framställning av 
startkulturer av mikroorganismer för livsmedels- 
industri eller jordbruk, om anläggningen har en 
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubik- 
meter. 

    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 kalen- 
derår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton kaffe per kalenderår. 

- 15.28001 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 förpack- 

ning av animaliska eller vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmäl- 
ningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§. 

    Foder av animaliska råvaror 
5 kap 29 § 15.330-i 11 B Anläggning för framställning av foder med be- 

redning 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 pakete- 
ring. 

5 kap 30 § 15.340 
 
 
 
 
 
 
 

15.340-1 
 

15.340-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

5 

C Anläggning för framställning av foder med be- 
redning 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 pakete- 
ring. 

 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produk- 
ter per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter 
per kalenderår. 

- 15.34001 1 U Anläggning för framställning av foder med be- 
redning 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 be- 

redning 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 
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    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 be- 
redning 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 

- 15.36001 1 U Anläggning för framställning av foder med be- 
redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av högst 5 000 ton 
per kalenderår. 

 
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 be- 

redning och behandling av animaliska och vege- 
tabiliska 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 upp- 
går 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 animalie- 
värdet, 
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 viktpro- 
cent 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 textil- 
fibrer eller textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.20-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer 
eller textilier per kalenderår eller för annan be- 
redning 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 utsläpp 
till luft av högst 3 ton flyktiga organiska före- 
ningar per kalenderår. 

 
- Annan beredning än förbehandling eller färg- 
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17.20-2 
 
 
 

17.20-3 

 
 

13 
 
 
 

11 

 ning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalen- 
derår. 
- 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 skinn per kalenderår. 

    TRÄVAROR 
    Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 

8 kap 1 § 20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller träproduk- 
ter med kemikalier med en produktion av 
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träpro- 
dukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter 
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten end- 
ast avser behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller träproduk- 
ter med kemikalier med en produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träpro- 
dukter 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 
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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 

 
 
 
 
 
 

9 
 

7 

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 30 000 
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 ku- 
bikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalen- 
derår. 

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

    Träbaserade bränslen och bränslen av jord- 
bruksprodukter 
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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 jordbruksproduk- 
ter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, base- 
rad 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 lik- 
nande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik- 
nande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter 
men högst 100 000 kubikmeter fast mått per 
kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik- 
nande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalen- 
derår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik- 
nande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik- 
nande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter 
men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik- 
nande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men 
högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår. 
- 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 jordbruksproduk- 
ter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik- 
nande, baserad på högst 1 000 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 jordbruksproduk- 
ter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik- 
nande, 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 jordbruksproduk- 
ter, 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 ku- 
bikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiber- 
skivor eller spånskivor. 

8 kap 7 § 20.60  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 
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20.60-1 
20.60-2 

 
 

20.60-3 

 
 

9 
9 

 
 

7 

 av spån. 
 
-fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfi- 
berskivor, 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 
 
 

20.70-2 
 
 
 

20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

8 
 
 
 

7 

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 §. 

 
- 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 till- 
ståndspliktig enligt 8 §. 

 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 ku- 
bikmeter på land med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vatten- 
begjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter i vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 ku- 
bikmeter i vatten. 

- 20.8001 3 U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikme- 
ter 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 
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    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. 

- 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 träproduk- 

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

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
9 kap 1 § 21.10-i 

 
 

21.10-i1 
 

21.10-i2 
 

21.10-i3 
 

21.10-i4 
 

21.10-i5 

 
 
 

25 
 

22 
 

18 
 

19 
 

16 

A Anläggning för framställning i industriell skala 
av pappersmassa av trä, returfiber eller andra 
fibrösa material. 

 
- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 
blekning per kalenderår. 
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 
blekning per kalenderår. 
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalen- 
derår. 
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemi- 
mekanisk) per kalenderår. 
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemi- 
mekanisk) per kalenderår. 

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

9 kap 2§ 21.30-i 15 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton 
per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av 
papper, papp eller kartong. 

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 tillstånds- 
pliktig enligt 1 eller 2§. 

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

10 kap 1 § 22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heat- 
setfärg. 
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 fram- 
kallas per kalenderår. 
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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 tillstånds- 
pliktig enligt 3 §. 

 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalen- 
derår. 
- 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 kalen- 
derår. 

- 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 fram- 
kallas 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. 

- 22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram- 
kallas per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRN- 
BRÄNSLE 

11 kap 1 § 23.05 25 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer 
till gas- eller vätskeform. 

11 kap 2 § 23.10-i 19 A Anläggning för tillverkning av koks. 

11 kap 3 § 23.11-i 25 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av 
kol. 

11 kap 4 § 23.12-i 28 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol). 

11 kap 5 § 23.13 28 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är 
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §. 

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 §. 

11 kap 7 § 23.30  A Anläggning för raffinering av mineralolja eller 
gas. 
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 23.30-1 
 

23.30-2 

32 
 

28 

 - Mer än 500 000 ton per kalenderår. 
 
- Högst 500 000 ton per kalenderår. 

11 kap 8 § 23.40 16 A Anläggning för 
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, 
eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av be- 
strålat kärnbränsle. 

11 kap 9 § 23.50 16 A Behandling eller lagring av obestrålat kärn- 
bränsle. 

    KEMISKA PRODUKTER 
    Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 24.01-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton enkla kolväten per kalenderår 

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 3 § 24.03-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton syreinnehållande organiska föreningar per ka- 
lenderår 

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 ka- 
lenderår 

12 kap 5 § 24.05-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton svavelinnehållande 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 7 § 24.07-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton kväveinnehållande 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 9 § 24.09-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton fosforinnehållande 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 11 § 24.11-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton halogenerade kolväten 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 
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12 kap 15 § 24.15-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton plaster 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 17 § 24.17-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton syntetgummi 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 19 § 24.19-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton färgämnen eller pigment 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 21 § 24.21-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton ytaktiva ämnen eller tensider 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 
12 kap 23 § 24.23-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton gaser per kalenderår 

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 25 § 24.25-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton syror 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 27 § 24.27-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton baser 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 29 § 24.29-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton salter 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 31 § 24.31-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 
ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorga- 
niska föreningar 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 oorga- 
niska föreningar per kalenderår 

    Gödselmedel 
12 kap 33 § 24.33-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödsel- 
medel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

12 kap 34 § 24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
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    högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödsel- 
medel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

    Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 35 § 24.35-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

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

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 38 § 24.38-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 
ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalen- 
derår 

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 till- 
verkning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjuk- 
hus eller om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 19 kap 3 §. 

 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalen- 
derår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalen- 
derår. 
- 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 42 § 24.42-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 
ton sprängämnen per kalenderår 

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 per kalenderår 

    Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 § 24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska eller biolo- 

giska 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 kalen- 
derår, om det i verksamheten inte används eller 
tillverkas någon kemisk produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke- 
mikalieinspektionen är klassificerad eller upp- 
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24.45-1 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

16 
10 
10 
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 fyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkal- 
lande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord- 
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack- 
ning 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 klassifice- 
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate- 
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone- 
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre- 
pad exponering kategori 1”, ”frätande på huden 
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, 
”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könscel- 
ler kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kate- 
gori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reprodukt- 
ionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kate- 
gori 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 tillverkning- 
en uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kropps- 
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om 
tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per 
kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 
genom destillation, eller 
5. 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 kropps- 
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka- 
lenderår, om verksamheten inte är tillståndsplik- 
tig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produk- 
ter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 
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 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 pro- 
dukter 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 rengö- 
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengö- 
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

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

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

- 24.4603 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro- 
cesser 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 kropps- 
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka- 
lenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro- 
cesser, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller 
annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
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 kalen- 
derår. 
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 ovul- 
kad gummiblandning per kalenderår. 
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13 kap 2 § 25.11 

 
 
 
 
 

25.11-1 
 

25.11-2 
 

25.11-3 
 

25.11-4 

 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

6 
 

4 

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 gum- 
miblandning 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.20-1 
 
 

25.20-2 
 
 
 

25.20-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

10 
 
 
 

8 

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

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

13 kap 4 § 25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymeri- 
sation tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plast- 
råvara per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
3 §. 

- 25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare polymeri- 
sation tillverka produkter av plast, om produkt- 
ionen baseras på högst 1 ton plastråvara per ka- 
lenderår. 

13 kap 5 § 25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med plast. 
13 kap 6 § 25.50  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 bear- 
betning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 
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25.50-1 
25.50-2 

 
25.50-3 

 
25.50-4 

 
25.50-5 

 
 

25.50-6 
 
 

25.50-7 
 
 

25.50-8 

 
 

7 
4 

 
3 

 
9 

 
7 

 
 

5 
 
 

4 
 
 

3 

 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- 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. 
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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 glasva- 
ror 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 kalen- 
derår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar för- 
brukas per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) för- 
brukas 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 glasva- 
ror 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 glasva- 
ror 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 kalen- 
derår, eller 
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 
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    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 
14 kap 9 § 26.70-i 27 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn 
eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, 
eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn 
eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår. 

- 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 verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

- 26.10001 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. 

- 26.11001 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. 

- 26.12001 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 kalen- 
derdagar under en tolvmånadersperiod. 

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

- 26.15001 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utan- 
för område med detaljplan eller områdesbestäm- 
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    melser i högst 90 kalenderdagar under en tolv- 
månadersperiod. 

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 magne- 
siumoxid per kalenderår. 

 26.17001 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 mine- 
ralfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i denna förordning 

    STÅL OCH METALL 
15 kap 1 § 27.10-i 

 
 
 
 

27.10-i1 
 

27.10-i2 
 

27.10-i3 
 

27.10-i4 

 
 
 
 
 

29 
 

24 
 

16 
 

14 

A Anläggning för att producera järn eller stål (pri- 
mär eller sekundär produktion), med eller utan 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produkt- 
ionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 
21 900 ton per kalenderår. 

 
- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per 
kalenderår. 
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men 
inte 1 000 000 ton per kalenderår. 
- om produktionen överstiger 21 900 ton men 
inte 100 000 ton per kalenderår. 
- Anläggning med induktionsugnar ESR- 
anläggning, om produktionen överstiger 21 900 
ton per kalenderår. 

15 kap 2 § 27.20 
 
 
 
 
 
 

27.20-1 
27.20-2 

 
 
 
 
 
 
 

18 
16 

A Anläggning för att 
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), eller 
2. behandla järnbaserade metaller genom varm- 
valsning. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. 

 
- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 § 27.25-i 
 
 
 

27.25-i1 
 

27.25-i2 

 
 
 
 

26 
 

20 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metal- 
ler genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål 
per timme eller mer än 175 200 ton råstål per 
kalenderår. 

 
- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per 
kalenderår 
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men 
högst 500 000 ton råstål per kalenderår. 

15 kap 4 § 27.26-i 20 A Anläggning för att behandla järnbaserade metal- 
ler genom hammarsmide, om slagenergin per 
hammare är mer än 50 kilojoule och den använda 
värmeeffekten är mer än 20 megawatt. 

15 kap 5 § 27.27-i 
 
 
 
 

27.27-i1 

 
 
 
 
 

16 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metal- 
ler genom att anbringa skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning av mer än 2 ton 
råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål 
per kalenderår. 

 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
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27.27-i2 
 
 
 

27.27-i3 
 
 
 

27.27-i4 
 
 
 

27.27-i5 
 
 

27.27-i6 
 
 
 

27.27-i7 
 
 
 

27.27-i8 

 
 

14 
 
 
 

10 
 
 
 

7 
 
 
 

16 
 
 

14 
 
 
 

10 
 
 
 

7 

 med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink 
per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per 
kalenderår. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger 
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än 10 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger 
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än 1 000 m3 men högst 10 000 m3 pro- 
cess- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger 
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än 100 m3 men högst 1 000 m3 process- 
eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger 
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av högst 100 m3 process- eller sköljvatten. 

15 kap 6 § 27.31 12 A Anläggning för att behandla järnbaserade metal- 
ler genom kallvalsning av mer än 100 000 ton 
stål per kalenderår. 

15 kap 7 § 27.32 
 
 

27.32-1 
 

27.32-2 

 
 
 

13 
 

10 

B Anläggning för att behandla järnbaserade metal- 
ler 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 pro- 
duktion 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 gjut- 
sand används. 

15 kap 9 § 27.50  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 §. 
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27.50-1 

 
 

27.50-2 
 
 

27.50-3 
 
 

27.50-4 

 
9 

 
 

8 
 
 

7 
 
 

7 

  
- 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 alumi- 
nium, 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 alumi- 
nium, 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 alumi- 
nium, 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 alumi- 
nium, 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 11 § 27.70-i 
 
 
 
 
 

27.70-i1 
 

27.70-i2 
 
 

27.70-i3 
 
 

27.70-i4 
 
 

27.70-i5 
 

27.70-i6 
 
 

27.70-i7 
 
 

27.70-i8 

 
 
 
 
 
 

26 
 

18 
 
 

11 
 
 

10 
 
 

24 
 

14 
 
 

11 
 
 

10 

A Anläggning för att av malm, koncentrat eller 
sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektro- 
lytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 
000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 
000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 
000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke- 
järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke- 
järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke- 
järnmetall 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 elektro- 
lytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

15 kap 13 § 27.100-i  A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le- 
gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
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27.100-i1 
 

27.100-i2 
 

27.100-i3 

 
 
 

27 
 

23 
 

18 

 återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn 
eller mer än 1 000 ton per kalenderår. 

 
- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per ka- 
lenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly 
eller kadmium per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly 
eller kadmium per kalenderår. 

- 27.10001 4 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le- 
gera 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 
27.101-i2 

 
 
 
 
 

21 
 

19 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le- 
gera 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 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 återvin- 
ningsprodukter 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 återvin- 
ningsprodukter. 

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 raf- 
finera 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 

 
27.130-6 

 
 
 
 
 

22 
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11 

 
9 

 
8 

 
7 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro- 
duktionen 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 ka- 
lenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalen- 
derår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalen- 
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    derår. 
15 kap 18 § 27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 

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

- 27.14001 1 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro- 
duktionen är högst 1 ton per kalenderår. 

    METALL- OCH PLASTYTBEHAND- 
LING, AVFETTNING OCH FÄRGBORT- 
TAGNING 

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 ytbe- 
handling av metall eller plast, om behandlings- 
baden 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 av- 
loppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku- 
bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps- 
vatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 100 ku- 
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 2 § 28.20 
 
 
 
 
 
 
 

28.20-1 
 

28.20-2 
 
 

28.20-3 
 
 

28.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 
 

7 
 
 

7 

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

 
- 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 av- 
loppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku- 
bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps- 
vatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 ku- 
bikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvat- 
ten per kalenderår. 

16 kap 3 § 28.25 
 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

 
 
 
 
 

4 
 

2 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe- 
handling av metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med bet- 
pasta eller om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 eller 2 §. 

 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 ku- 
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 ku- 
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.30  B Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk- 
samheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium 

55 ( 106 )



Uppdaterad 2017-05-19

Lagrum VK/ 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

  
 
 
 

28.30-1 
 

28.30-2 
 

28.30-3 
 

28.30-4 

 
 
 
 

12 
 

9 
 

8 
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 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 ku- 
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikme- 
ter avloppsvatten per 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 ku- 
bikmeter 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 verk- 
samheten 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 kalen- 
derår. 
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 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. 
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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 kalen- 
derår, 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 ka- 
lenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per 
kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbruk- 
ning 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 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 kalen- 
derår, 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 kalen- 
derår eller härdning av högst 1 ton gods per ka- 
lenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbruk- 
ning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om 
metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilo- 
gram per kalenderår. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17 kap 1 § 31.10 26 A Anläggning för att tillverka batterier eller acku- 

mulatorer som innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 

17 kap 2 § 31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier eller acku- 
mulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 
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17 kap 3 § 31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskäl- 

lor som innehåller kvicksilver. 
17 kap 4 § 31.40-i 28 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder ge- 

nom bränning eller grafitisering. 
17 kap 5 § 31.50 28 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafite- 

lektroder. 
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 for- 

donsmotorer per kalenderår. 
- 34.1001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 for- 

donsmotorer per kalenderår. 
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 
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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 
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, 
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    2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

    Maskinell metallbearbetning 
18 kap 6 § 34.60 22 A Anläggning där det förekommer maskinell me- 

tallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta 
för endast montering) större än 100 000 
kvadratmeter. 

18 kap 7 § 34.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.70-1 
 
 

34.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

14 

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

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 
 
 

34.80-2 
 
 

34.80-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

6 
 
 

4 

C Anläggning där det förekommer maskinell me- 
tallbearbetning och där total tankvolym för skär- 
vätskor, processoljor och hydrauloljor i metall- 
bearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikme- 
ter, 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 kubik- 
meter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikme- 
ter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikme- 
ter. 

- 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell me- 
tallbearbetning och där total tankvolym för skär- 
vätskor, processoljor och hydrauloljor i metall- 
bearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 

    Gas- och oljeplattformar 
18 kap 9 § 35.10 28 A Byggande av en plattform som är avsedd att 

användas vid utvinning av olja eller gas inom 
havsområden, om verksamheten inte prövas 
enligt 11 kap. miljöbalken. 

- 35.1001 18 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om 
förläggning nära kusten för montering, utrust- 
ning, ombyggnad, reparation, underhåll eller 
liknande åtgärd. 
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    Skeppsvarv 
18 kap 10 § 35.20 4 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖS- 
NINGSMEDEL 

19 kap 1 §    Med förbrukning avses i detta kapitel lösnings- 
medelstillförseln minskad med den mängd som i 
tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för 
återanvändning där även återanvändning av lös- 
ningsmedel som bränsle ingår men inte lös- 
ningsmedel 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 ytbe- 
handla 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 
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B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lös- 
ningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i till- 
verkning av farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte såd- 
ana organiska lösningsmedel medräknas som 
omfattas av förordningen (2007:846) om fluore- 
rade 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 lösningsme- 
del 

 
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lös- 
ningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton orga- 
niska lösningsmedel 

 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton orga- 
niska 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. 
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19 kap 4 § 39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbru- 

kas per kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke- 
mikalieinspektionen har klassificerats med risk- 
fraserna ”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 förord- 
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack- 
ning 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 klassifice- 
ras 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 ”re- 
produktionstoxicitet 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 förbru- 
kas per kalenderår med mer än 500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, 
underhåll eller dekoration som sker utanför till- 
verkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

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 lös- 
ningsmedel, 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 lös- 
ningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen- 
derår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen- 
derår. 

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

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

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

 39.5004 1 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 500 kg organiska lösningsmedel. 
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    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

20 kap 1 § 39.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro- 
dukter, 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 kalen- 
derår, 
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 ka- 
lenderår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Ke- 
mikalieinspektionen har klassificerats med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkal- 
lande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord- 
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack- 
ning 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 klassifice- 
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate- 
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone- 
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre- 
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni- 
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könscel- 
ler kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kate- 
gori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reprodukt- 
ionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kate- 
gori 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 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 
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39.60-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 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 pro- 
dukter, 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 energipro- 
duktion eller kemisk industri och har kapacitet 
för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma 
tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassi- 
ficerats med de riskfraser som ingår i faroklas- 
serna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”can- 
cerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktions- 
toxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifice- 
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate- 
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone- 
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre- 
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni- 
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage- 
nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstox- 
icitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kate- 
gori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat- 
tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vat- 
tenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vat- 
tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vat- 
tenmiljön 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 
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    ton vid ett och samma tillfälle. 
- 39.7001 1 U Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro- 
dukter, 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 energipro- 
duktion 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 klassi- 
ficerats med de riskfraser som ingår i faroklas- 
serna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”can- 
cerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktions- 
toxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifice- 
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate- 
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone- 
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre- 
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni- 
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage- 
nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstox- 
icitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kate- 
gori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vat- 
tenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vat- 
tenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vat- 
tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vat- 
tenmiljön 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. 

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 BRÄNS- 
LEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

21 kap 1 §    Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel 
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfalls- 
förordningen (2011:927). 

    Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 § 40.01 11 B Anläggning som genom anaerob biologisk be- 
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    handling av stallgödsel, grödor eller annat biolo- 
giskt material producerar mer än 3 000 megawat- 
timmar biogas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är 
avfall och även om det material som inte är stall- 
gödsel 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 be- 
handling av stallgödsel, grödor eller annat biolo- 
giskt 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 §. 

    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 bräns- 
leeffekt eller mer. 

21 kap 5 § 40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller för att på 
annat sätt än genom anaerob biologisk behand- 
ling 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 behand- 
ling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas 
eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

    Kärnkraft 
21 kap 7 § 40.30  A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

    Förbränning 
21 kap 8 § 40.40-i 

 
 

40.40-i1 
 

40.40-i2 

 
 

24 
 

12 

A Anläggning för förbränning med en total installe- 
rad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 

 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 
megawatt. 
- Gasturbin. 

21 kap 9 § 40.50-i 
 
 

40.50-i1 
 

40.50-i2 

 
 
 

17 
 

12 

B Anläggning för förbränning med en total installe- 
rad 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 installe- 
rad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men 
mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 § 40.60  C Anläggning för förbränning med en total installe- 
rad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 
om annat bränsle används än enbart fossil eld- 
ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 
om inget annat bränsle används än fossil eld- 
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40.60-1 
 
 

40.60-2 
 
 

40.60-3 

 
 
 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

5 

 ningsolja 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. 

 
- 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 installe- 
rad 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 tillsam- 
mans (gruppstation), om vart och ett av vind- 
kraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 
meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans med en 
sådan gruppstation som avses i 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 tillsam- 
mans (gruppstation), om vart och ett av vind- 
kraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 
meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 120 meter och står tillsammans med en 
sådan gruppstation som avses i 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 verksam- 
heten 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, 
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    2. två eller fler vindkraftverk som står tillsam- 
mans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 
efter det att verksamheten med det andra vind- 
kraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- 40.10001 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, vattenom- 
råde, grundvatten eller avloppsvatten för en utta- 
gen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillför- 
sel genom vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark, vatten- 
område eller i grundvatten för en tillförd energi- 
mängd av mer än 3 000 megawattimmar. 

- 40.12001 1 U Anläggning för lagring av värme i mark, vatten- 
område eller i grundvatten för en tillförd energi- 
mängd av högst 3 000 megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 per- 

soner, eller utan kemsteg för mer än 50 000 per- 
soner. 

- 41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 perso- 
ner 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. 
    AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 
22 kap 1 § 45.10  A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller 

annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, 
från det att reaktorn stängs av till dess att reak- 
torn efter avställningsdrift, servicedrift och riv- 
ning har upphört genom att allt kärnbränsle och 
annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt 
har avlägsnats från anläggningsplatsen. 

    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELS- 
HANTERING 

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 kalen- 
derår, 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, 
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    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 ka- 
lenderår. 

- 50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalen- 
derår. 

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

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 motor- 
bränsle, 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 mo- 
torbränsle 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 

 
 
 
 
 

63.10-1 
63.10-2 
63.10-3 

 
 
 
 
 
 

29 
24 
18 

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

12 
8 
7 

 - 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 upp- 
läggning 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 upp- 
läggning eller upptag 

 63.2005 1 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 
    Flygplatser 

24 kap 3§ 63.30 
 
 
 

63.30-1 
 

63.30-2 
 

63.30-3 
 

63.30-4 

 
 
 
 

28 
 

20 
 

16 
 

10 

A Civil flygplats med en instrumentbana som är 
längre än 1 200 meter. 
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

 
- Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 

 
- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 
landningar per kalenderår. 
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 
landningar per kalenderår. 
- Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

24 kap 4 § 63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra- 
struktur för militär flygverksamhet, om instru- 
mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är längre än 1 200 meter. 

- 63.4001 4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra- 
struktur för militär flygverksamhet, om instru- 
mentbanan på 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 
- 63.10001 26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 

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

- 63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 
med en sammanlagd trafik med mer än 500 mil- 
joner2 fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10003 16 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 
med en sammanlagd trafik med mer än 100 mil- 
joner3 fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10004 1 U Parkering 
 

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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- 63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik 
med en sammanlagd spårlängd över 80 kilome- 
ter. 

- 63.10102 13 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik 
eller nationell person och/eller godstrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer. 

- 63.10103 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 kvadratme- 
ter. 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestäm- 
melse i denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 
kap. miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälnings- 
pliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

- 73.1001 7 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbild- 
ning 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 Ke- 
mikalieinspektionen har klassificerats med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 
giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord- 
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack- 
ning 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 organ- 
toxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frä- 
tande för huden kategori 1A”, ”frätande för hu- 
den kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”canceroge- 
nitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”muta- 
genitet 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 
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74.10-1 
 
 

74.10-2 

 
 
 
 

9 
 
 

7 

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

90.10-3 

 
 
 
 

20 
 

16 
 
 

12 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av 
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 
som tar emot avloppsvatten med en förorenings- 
mängd som motsvarar mer än 2 000 personekvi- 
valenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots- 
varar mer än 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots- 
varar mer än 20 000 personekvivalenter men 
högst 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots- 
varar 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 av- 
loppsvatten från en eller flera sådana anlägg- 
ningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläpps- 
förordningen (2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 90.16  C Avloppsreningsanläggning som tar emot av- 
loppsvatten med en föroreningsmängd som mot- 
svarar mer än 200 men högst 2 000 personekvi- 
valenter. 
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 90.16-1 
 
 

90.16-2 

8 
 
 

7 

 -mottagande av en föroreningsmängd som mots- 
varar mer än 500 personekvivalenter men högst 
2000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots- 
varar mer än 200 personekvivalenter men högst 
500 personekvivalenter. 

- 90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot av- 
loppsvatten med en föroreningsmängd som mot- 
svarar mer än 100 men högst 200 personekviva- 
lenter. 

- 90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot av- 
loppsvatten med en föroreningsmängd som mot- 
svarar mer än 25 men högst 100 personekviva- 
lenter. 

 90.2003 1 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer 
mm 

    AVFALL 
29 kap 1 §    Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 

återanvändning, materialåtervinna avfall, bort- 
skaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses 
i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbal- 
ken. 

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 depone- 
ring av avfall. 

29 kap 4 §    Med förbränningsanläggning och samförbrän- 
ningsanläggning avses i detta kapitel detsamma 
som i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. 

    Förbränning 
29 kap 5 § 90.180-i 

 
 
 

90.180-i1 
 

90.180-i2 
 

90.180-i3 

 
 
 
 

31 
 

28 
 

20 

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden farligt av- 
fall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 
ton per kalenderår. 

 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 6 § 90.181-i 
 
 
 

90.181-i1 
 

90.181-i2 
 

90.181-i3 

 
 
 
 

31 
 

28 
 

20 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden farligt av- 
fall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 
ton per kalenderår. 

 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

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 
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    kalenderår. 
29 kap 9 § 90.200-i 26 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt 

avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav- 
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för- 
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 10 § 90.201-i 26 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav- 
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för- 
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

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 träav- 
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för- 
ordningen (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 träav- 
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för- 
ordningen (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 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 ka- 
lenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav- 
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för- 
ordningen (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  B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är 
1. högst 3 ton per timme, eller 
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90.221-1 
 

90.221-2 
 

90.221-3 

 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
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 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per ka- 
lenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav- 
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för- 
ordningen (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 17 § 90.230 3 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsan- 
läggning där icke-farligt avfall förbränns yrkes- 
mässigt, 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 

- 90.23001 2 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsan- 
läggning där icke-farligt avfall förbränns om den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som endast för- 
bränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om för- 
bränning 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, vattenom- 
råde 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. 

- 90.28001 1 U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 
29 kap 20 § 90.290-i 26 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är 

inert, om den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 
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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 kalen- 
derår. 
- 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 23 § 90.320-i 
 
 

90.320-i1 
 

90.320-i2 
 
 

90.320-i3 

 
 

32 
 

29 
 
 

26 

A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs 
mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalen- 
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 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 §. 

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 depone- 
ring av avfall, fram till dess åtgärder inte längre 
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 

 90.34101 1 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmäl- 
ningsplikt 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 upp- 
kommit i egen verksamhet, om mängden avfall 
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    är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per ka- 
lenderår, eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har upp- 
kommit 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 kalen- 
derår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 

    Biologisk behandling 
29 kap 30 § 90.161 7 B Behandling av icke-farligt avfall genom biolo- 

gisk behandling om avfallet inte är park- och 
trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 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 biolo- 
gisk 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 trädgårdsav- 
fall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 

- 90.17001 1 U Behandling av icke-farligt avfall genom biolo- 
gisk behandling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är högst 10 ton per kalen- 
derår, 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  B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än 

genom biologisk behandling eller förbränning, 
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90.241-i1 
 

90.241-i2 

 
 

16 
 

10 

 om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton 
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 
- 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 
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B Återvinning av icke-farligt avfall för anlägg- 
ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om förorenings- 
risken 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 samman- 
hängande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt 
upplagda massor på en och samma samman- 
hängande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upp- 
lagda 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 anlägg- 
ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om förorenings- 
risken är ringa. 

    Uppgrävda massor 
29 kap 36 § 90.361 8 B Behandling av farligt avfall som utgörs av upp- 

grävda 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 plats där behandling- 
en 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  B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt 

avfall per kalenderår genom mekanisk bearbet- 
ning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller motsva- 
rande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
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90.100-1 
 

90.100-2 
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 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 
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C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 
genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalen- 
derår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för bygg- 
nads- eller anläggningsändamål. 

 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalen- 
derår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 
ton avfall per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- 
eller anläggningsandamål 

29 kap 42 § 90.70 
 
 
 

90.70-1 
 

90.70-2 

 
 
 
 

11 
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B Sortering av icke-farligt avfall, om 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 anläggningsän- 
damål, 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 behand- 
ling. 
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 yrkesmäss- 
igt 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 yrkesmäss- 
igt återvinna 
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    1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotnings- 
förordningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars total- 
vikt 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 
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90.30-3 
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B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till- 
fälle 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 anlägg- 
ningsändamål, 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 till- 
fälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfal- 
let ska användas för byggnads- eller anlägg- 
ningsändamål, 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 till- 
fälle är högst 10 ton. 

 90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall (för- 
packningar) avsedda för allmänheten 

29 kap 50 § 90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.50-1 
 
 

90.50-2 
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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 for- 
don, 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 
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 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 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 for- 
don, 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 blybatte- 
rier, 
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 under- 
jordsförvar 

29 kap 52 § 90.454-i 26 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 
29 kap 53 § 90.455 26 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med 

minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergför- 
var. 
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är 
tillståndspliktig enligt 52 §. 

29 kap 54 § 90.457 17 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 
29 kap 55 § 90.458 20 B Underjordsförvara icke-farligt avfall 

    Lagring i avvaktan på återvinning eller bort- 
skaffande 
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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. 

    Fartygsåtervinning 
29 kap 57 § 90.451 30 A Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt 

omhändertagande av fartyg som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om 
återvinning av fartyg och om ändring av förord- 
ning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 
2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen. 

    Radioaktivt avfall 
29 kap 58 § 90.460 24 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slut- 

förvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt 
avfall. 

29 kap 59 § 90.470 24 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt 
hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat 
radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärn- 
teknisk verksamhet eller strålskyddslagen 
(1988:220), om hanteringen inte är tillståndsplik- 
tig enligt 58 §. 

    Lagring och avskiljning av koldioxid 
29 kap 60 § 90.480 32 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, 

om mängden koldioxid som är planerad att lagras 
är mer än 100 000 ton 

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 industriutsläppsverk- 
samheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriut- 
släppsförordningen (2013:250) 

29 kap 63 § 90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 
lagring av koldioxid från anläggningar som inte 
är tillståndspliktiga enligt 62 § 

29 kap 64 § 90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämp- 
lig 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 samför- 
bränning 
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 verksam- 
heten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samför- 
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    bränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 § 90.435-i 
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A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per 
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och 
verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. materialåtervinning av lösningsmedel 
4. materialåtervinning av oorganiskt material, 
utom metaller och metallföreningar, 
5. regenerering av syror eller baser, 
6. återvinning av komponenter som används till 
att minska föroreningar, 
7. återvinning av katalysatorer 
8. omraffinering eller annan behandling för åter- 
användning av olja, 
9. invallning, 
10. sammansmältning eller blandning innan 
behandling i en samförbrännings- eller avfalls- 
förbränningsanläggning eller innan avfallet be- 
handlas enligt någon av de andra punkterna i 
denna paragraf, eller 
11. omförpackning innan behandling i en sam- 
förbrännings- eller avfallsförbränningsanlägg- 
ning eller innan behandling av avfall enligt nå- 
gon av de andra punkterna i denna paragraf. 

 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 68 § 90.410 24 A Behandling av icke-farligt avfall, om den till- 
förda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 

29 kap 69 § 90.420 
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B Behandling av icke-farligt avfall, om den till- 
förda 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 kalen- 
derår. 
- 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. 
- 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. 
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    Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 
är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 71 § 90.440 
 
 
 
 
 

90.440-1 
 
 

90.440-2 
 
 

90.440-3 

 
 
 
 
 
 

32 
 
 

28 
 
 

17 

A Behandling av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalen- 
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 

 
- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår. 

 
- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 

 
- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

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 spräng- 
ningar av ammunition, minor eller andra spräng- 
laddningar. 

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 milli- 
meter) 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. 

- 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. 

- 92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 
- 92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 
- 92.10003 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 
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    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 VERKSAM- 
HETER 

    Lackering m.m. 
- 100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 

mer än 10 ton pulver per kalenderår. 
- 100.1002 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 
- 101.1001 6 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt haloge- 

nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1002 3 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton 

fullständigt halogenerade brom- eller klor- 
fluorkarboner per år. 

- 101.1003 1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt haloge- 
nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1004 7 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halo- 
generade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1005 3 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton 
ofullständigt halogenerade brom- eller klor- 
fluorkarboner per år. 

- 101.1006 1 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt haloge- 
nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER4 
    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, same- 

skola. 
- 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 
 
 

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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- 200.30-1 2 U Solarium. 
- 200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr. 
- 200.30-3 1 U Frisersalong. 

    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 lik- 

nande. 
- 200.40-5 1 U Övriga alternativa behandlingar. 

    Idrott och liknande 
- 200.50-1 4 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 3 U Strandbad. 

    Boende 
- 200.60-1 6 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom 

samma bostadsområde. 
- 200.60-2 5 U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 

lägenheter inom samma bostadsområde. 
- 200.60-3 4 U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 

lägenheter inom samma bostadsområde. 
- 200.60-4 3 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma 

bostadsområde. 
- 200.60-5 4 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, 

folkhögskola med boende, vandrarhem, krimi- 
nalvård. 

- 200.60-6 3 U Camping/stuganläggning. 
- 200.60-7 1 U Bed & breakfast. 
- 200.60-8 3 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 (motsva- 
rande) 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 före- 
kommer. 
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Taxebilaga 3 

Riskbedömning 

 
Årlig tillsynstid 

Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2. Verksamheten inplaceras 
därefter i en riskkolumn efter riskbedömning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden 
för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av riskbedömningstabellen. 

 
En erfarenhetsbedömning sker fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen för att 
fastställa ev. tillkommande tillsynsavgifter eller förflyttningar i riskkolumnerna. 

 
Riskbedömningen 
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter 
riskbedömningens påverkan beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal 
poäng. Summan av riskpoängen ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom den 
aktuella avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras in i rätt kolumn 
genom att det antal riskpoäng som verksamheten erhåller i riskbedömningen motsvarar 
antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0. Riskbedömningen 
revideras i samband med förändringar i verksamheten. 

 
Riskbedömningstabell som visar tillsynstiden i olika avgiftsklasser och riskklasser. T i 
tabellen innebär att tillsynen på verksamheten debiteras för nedlagd tid istället för med fast 
årlig avgift. 

 
 

Riskkolumner Avgifts- 
 

klass A B 0 1 2 3 4 5 6 

1 T T T T 2 3 4 5 6 

2 T T 2 3 4 5 6 7 8 

3 T 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 

9 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

10 15 16 18 20 22 24 26 28 30 

11 15 16 18 20 22 24 26 28 30 
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12 15 16 18 20 22 24 26 28 30 

13 15 16 18 20 22 24 26 28 30 

14 15 16 20 22 25 26 28 32 36 

15 16 17 22 25 26 27 31 36 42 

16 18 20 24 27 30 31 34 37 45 

17 19 21 26 29 32 34 26 42 50 

18 21 23 27 31 35 37 40 45 52 

19 22 25 30 34 37 39 43 49 57 

20 24 26 32 36 40 42 46 52 60 

21 25 28 34 38 42 45 49 55 65 

22 27 29 36 40 45 47 52 58 67 

23 28 31 38 43 47 50 54 62 72 

24 30 33 40 45 50 53 57 65 75 

25 33 36 44 49 55 58 63 72 82 

26 36 39 48 54 60 73 69 78 90 

27 39 43 52 58 65 68 75 84 97 

28 42 46 56 63 70 74 80 91 105 

29 48 53 64 72 80 84 92 104 120 

30 54 59 72 81 90 95 103 117 135 

31 60 66 80 90 100 105 115 130 150 

32 67 74 90 101 112 118 129 146 170 

33 75 82 100 112 125 132 144 162 187 

Tabell 1. 
 
 

Underlag för riskbedömning 

Riskbedömningen värderar verksamhetens faktiska omständigheter enligt tabell 2. Kriterier 
för bedömning finns i bilaga 1. 

 
Vid bedömning av två eller flera verksamheter som omfattas av två eller flera avgiftsklasser 
görs en bedömning av riskklassen utifrån ”huvudverksamheten”, oftast den som kräver 
mest tillsynstid. Samtliga verksamheter riskklassificeras. I de delar som flera verksamheter ger 
kolumnförflyttning för samma risker räknas bara kolumnförflyttning för huvud- 
verksamheten. I de fall där olika risker från verksamheterna ger upphov till kolumn- 
förflyttning räknas förflyttningen för den verksamheten. Varje verksamhet räknas samman 
var för sig. Full avgift tas ut för huvudverksamheten, för övriga verksamheter tas 25 % av 
avgiften ut. 
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Verksamheten placeras i en avgiftsklass som grundas på verksamhetens tillsynsbehov. 
Avgiftsklass 33 innebär det största tillsynsbehovet. Vid beräkningens början utgår man från 
riskkolumn 0. Utifrån olika faktorer och bedömningsgrunder enligt tabell 2 kan verksamheten 
flyttas till en annan kolumn och får då ett annat tillsynsbehov uttryckt i timmar per år. 

 
Följande faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används: 

 

Faktor och bedömningsgrund Kolumnför 
flyttning 

1. Markförhållanden, lokalisering m.m.  

a) Historisk förorening i mark eller byggnad 1 
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, 

vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde 
1 

c) Påverkar miljökvalitetsnorm 1 
2. Kemiska produkter  

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller 
prioriterade riskminskningsämnen 

1 

3. Tilläggspoäng  

a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser 1, -1 
b) Särskilt transportintensiv verksamhet eller använder ej 

förnybar energi 
1 

Tabell 2. 
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Bilaga 1 

Kriterier för bedömning av en verksamhet med hjälp av riskbedömning 

Förklaringstexter till faktorer som behandlas i riskbedömningen 

 
Faktor 1 – Markförhållanden, lokalisering m.m. 

Verksamhet där det förekommer historisk förorening i byggnad, mark eller ledningsnät ex. 
PCB i befintligt husbestånd, asbest i tilluftsventilation, kvicksilver i rörledningar från ned- 
lagda tandvårdskliniker, förorening i mark från nedlagda industrier/tippar etc. ges 
förflyttningspoäng. Under begreppet byggnad i tabellen inryms även ledningar o.dyl. 

Här bedöms även om verksamheten är av sådan karaktär att de lokalt påverkar miljö 
och/eller människors hälsa eller lokala miljö- och/eller hälsomål på ett påtagligt negativt sätt 
t.ex. täktverksamhet eller golfbana inom vattenskyddsområde, bullrande/luktande/luft- 
förorenande verksamhet som påverkar intilliggande bostadsområde, inom Natura 2000- 
område eller annat skyddsområde, o.s.v. Påverkan på miljökvalitetsnormerna är en faktor 
som bedöms mot de i aktuella förordningarna angivna parametrarna. 

a) Verksamhet med känd eller misstänkt historisk förorening i mark eller byggnad. 
Uppgifterna kan bl.a. hämtas ur kommunens register och länsstyrelsens MIFO- 
databas. I många fall finns misstankar om förorenad mark som ännu inte har 
bekräftats med någon undersökning. Dessa områden tas med i bedömningen och 
kan därigenom bli föremål för undersökning, genom att verksamhetsutövaren blir 
uppmärksammad på misstankarna i samband med kommunikation av risk- 
bedömningen och får anledning att göra nödvändiga utredningar. Verksamhet där 
det förekommer historisk förorening i byggnad eller ledningsnät kan vara av typen 
tungmetaller och PCB. T.ex. PCB-fogar och radon i befintligt husbestånd eller kvick- 
silver i rörledningar från nedlagda tandvårdskliniker. I detta avsnitt är det viktigt 
att man tar ställning till vem som har ansvar för föroreningen. Är man enbart 
hyresgäst i en fastighet med PCB-fogar, är det med största sannolikhet fastighets- 
ägaren som ansvarar för saneringen. Om det rör en förorening i mark, kan det vara 
en av flera tänkbara aktörer som har ansvar för att återställa området – 
fastighetsägaren, verksamhetsutövaren, tidigare verksamhetsutövare, samtliga 
inblandade o.s.v. I förlängningen kan det innebära att den verksamhet som är 
aktuell för bedömningen inte erhåller poäng i denna punkt, utan ett nytt ärende 
läggs upp för utredning av ansvar och möjligheter till åtgärder. 

 
b) En verksamhet som är belägen nära eller inom områden där människor vistas 

stadigvarande eller olika typer av skyddsområden enligt miljöbalken, innebär risker 
för olika typer av störningar, t.ex. buller, damning, lukt o.s.v. I första hand används 
Boverkets m.fl. handledning ”Bättre plats för arbete” som bedömningsunderlag. 
Även Naturvårdsverkets ”Riktlinjer för externt industribuller” samt Socialstyrelsens 
”Allmänna råd om buller inomhus” – SOSFS 2005:6 kan användas. I de fall en 
verksamhet är placerad inom eller i direkt anslutning till skyddsområde för 
vattentäkt och den bedöms kunna utgöra en risk för vattenresursen, ges poäng. Om 
verksamheten är placerad utanför skyddsområdet, men trafik till och från passerar 
området ges poäng om verksamheten är av den arten att ämnen som kan förorena 
vattentäkten bedöms transporteras. Riskpoäng ges om verksamheten kan påverka 
personal, elever, patienter m.fl. vid skolor, sjukhus, vårdlokaler och liknande. 
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Sådana faktorer är buller, damning, lukt, luftföroreningar, transporter m.m. Med 
skyddsområden avses även utpekade områden i kommunens översiktsplan t.ex. 
platser för rekreation, naturskyddsområde och liknande, Natura 2000, speciellt 
angivet värdefulla områden för odling (jord- och skogsbruk, fiskodling, trädgård 
m.m. samt särskilt känsliga recipienter). 
Den påverkan som ska bedömas här är de avvikelser som har stor betydelse vid 
längre exponering. En dålig utemiljö leder i många fall till en sämre inomhusmiljö. 
Detta medför att man behöver titta på flera aspekter. Finns det verksamheter, t.ex. 
väganläggningar eller gator, vars utsläpp riskerar att ackumuleras inomhus o.s.v. 

 
c) Om en verksamhet påverkar någon eller några av miljökvalitetsnormerna, 

exempelvis genom utsläpp av kväve och fosfor till vatten eller kväveoxider eller 
partiklar till luft ges förflyttningspoäng. Utsläpp från egen energiproduktions- 
anläggning som drivs av ej förnybara bränslen och uteslutande används för den 
egna verksamhetens behov, räknas inte med här. Det tas istället upp under faktor 
3b, ”Särskilt transportintensiv verksamhet eller använder ej förnybar energi”. 

 
Vägledande dokument: NV:s ”Bättre plats för arbete”, Vattenskyddsföreskrifter, Utpekade 
riksintressen MB 3 kap., Miljökvalitetsnormer MB 5 kap., förordning (SFS 2001:554 ) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, förordning (SFS 2001:527) om miljö- 
kvalitetsnormer för utomhusluft, förordning (SFS 2004:675) om omgivningsbuller, 4 kap. 
förordning (SFS 2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt kommunens 
översiktsplan, miljöplaner, dagvattenstrategi, naturvårdsplan o.s.v. 

 
Faktor 2 – Kemiska produkter 

Här beaktas samtliga kemikalier som används eller är ett resultat av verksamheten 
(produkt). Beroende på hur verksamheten hanterar sina kemikalier och produkter kan risker 
för miljön uppstå. Bedömningen görs då verksamheten inte enbart har mycket små 
kvantiteter av något ämne eller en kemikalie. 

Resultaten från Kemikalieinspektionens Prio-verktyg används som underlag. 

Verksamhet som hanterar kemiska ämnen som definieras som särskilt farliga enligt 
14 kap. miljöbalken samt förordning (1998:941) om kemiska produkter och 
biotekniska organismer. Se Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om 
kemiska produkter och biotekniska organismer, kapitel 8. Utfasningsämnen enligt 
Kemis prioriteringsverktyg har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas. 
De egenskaper som utgör urvalskriterier till denna grupp speglar delmål tre i det 
nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. De speglar också till stor del de kriterier 
som kommer att ligga till grund för auktorisation (tillståndsprövning) inom 
REACH, den nya europeiska kemikalielagstiftningen. Prioriterade risk- 
minskningsämnen enligt Kemis prioriteringsverktyg har egenskaper som bör ges 
särskild uppmärksamhet. Urvalskriterierna för denna grupp speglar delmål fyra i 
det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Olika åtgärder kan vara aktuella 
beroende på vilken grupp det aktuella ämnet tillhör. Utfasningsämnen anses ha 
sådana egenskaper att de oberoende av hur de används inte bör förekomma. När 
det gäller prioriterade riskminskningsämnen måste dessa alltid bedömas i den 
aktuella användningen och utifrån den risk som då kan uppkomma. 
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Vägledande dokument: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 
(REACH), förordning (1998:941) om kemiska produkter, varor och biotekniska organismer, 
Kemikalieinspektionens föreskrifter med EG-harmoniserad bindande klassificering och 
märkning (Klassificeringslistan) - KIFS 2005:5, Kemikalieinspektionens prioriteringsguide 
PRIO. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och 
biotekniska organismer. Se även Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se. 

Faktor 3 – Tilläggspoäng för verksamheten 

a) Verksamhet som omfattas av nationella specialbestämmelser får poäng. Till sådana 
bestämmelser räknas t.ex. förordning (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga 
verksamheter, förordning (1994:795) om tillstånd för kraftverk avsedda att drivas 
med oljebränslen, förordning (1998:930) om miljöriskområden, föreskrifter från 
Naturvårdsverket e x. avfallsförbränningsanläggningar, NFS 2002:28 – Föreskrifter 
om avfallsförbränning, större ytbehandlingsanläggningar, NFS 2001:11 – 
Föreskrifter om begränsning av utsläpp av organiska flyktiga föreningar 
förorsakade av användning av organiska lösningsmedel. Denna faktor gäller i de 
flesta fall inte för hälsoskyddsverksamheter. 

 
Om verksamheten är miljöcertifierad erhålls minus en poäng. Certifieringen ska 
avse de områden som täcks av tillsyn enligt miljöbalken. 

 
b) Med särskilt transportintensiv verksamhet menas att den har mer än 50 transporter 

till och från anläggningen per dygn av egna eller andras fordon för verksamhetens 
behov. Som en transportrörelse räknas ett fordon som kör både till och från den 
aktuella verksamheten. Hit räknas inte trafik av fordon till eller från bensinstation, 
fordonstvättanläggning eller motsvarande, som ska tankas eller servas. 

 
Poäng erhålls även så snart en verksamhet utnyttjar någon form av energi från ej 
förnybara källor. Här måste dock en bedömning av företagets möjligheter att 
påverka sitt eget val av energi göras. En konsument har i dag mycket stora 
möjligheter att välja energislag, särskilt om man har en egen anläggning för 
energiproduktion. Är verksamheten kopplad till ett fjärrvärmesystem kan det vara 
svårare, men här måste bedömningen göras av i vilken omfattning företaget kan 
påverka energiproducenten att välja annat bränsle. Myndigheten bör göra klart för 
sig hur fjärrvärmeförsörjningen fungerar och vilka planer som finns på framtida 
omställningar till andra bränsleslag. Finns ingen möjlighet för verksamheten att 
påverka ska poäng inte ges. Beträffande försörjning av elenergi ska poäng ges så 
snart som verksamheten i något avseende använder energi från ej förnybara källor. 
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1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 25D 
 

TAXA FÖR PRÖVNING OCH OFFENTLIG KONTROLL INOM LIVSMEDEL OCH 
FODER 

 
Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx, att gälla från och med xxxx-xx-xx. 

 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Eslövs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning 
och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen 
(2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna 
lagstiftning. 

 
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel: 

 
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det 

tappas ur kran till konsument1 och 
2. snus och tuggtobak. 

 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. registrering av anläggning 
2. årlig offentlig kontroll 
3. uppföljande kontroll som inte var planerad 
4. utredning av klagomål 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
6. importkontroll 
7. offentlig kontroll i övrigt 

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. 

 
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden efter handläggning. 

 
Timavgift 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 225 kronor per timme kontrolltid. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som 
anges i taxan. 

 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som 
utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger 
ordinarie timavgift. 
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1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

 6  § Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad 
på SKR:s webbplats i oktober månad. 

 
Avgift för registrering 
7 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timmes 
kontrolltid. 

 
Årlig kontrollavgift 
8 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelat 
eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. 

 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med 
timavgiften. 

 
9 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

 
10 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska 
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas 
med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett 
faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i 
förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår. 

 
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, 
ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

 
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

 
11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 

 
Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
12 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och 
som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts 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, betala en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och 
analys av prover. 

 
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att 
bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 
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1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

 
Höjning eller nedsättning av avgift 
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov 
eller övriga omständigheter, får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i ett enskilt ärende 
besluta ändra avgiften enligt denna taxa. 
Avgift exportkontroll 
13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive 
utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. 

 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 
enligt 5 §. 

 
Avgift importkontroll 
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala 
avgift till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll som följer 
av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje 
land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar. 

 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 
enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover. 

 
Avgiftens erläggande och verkställighet 
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Eslövs kommun genom dess miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller 
faktura. 

 
Överklaganden 
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

 
Ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft den 1 mars 2021. 
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ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 25D
TAXA FÖR PRÖVNING OCH OFFENTLIG KONTROLL INOM LIVSMEDEL OCH FODER

BILAGA 1

1(7)

Tabellsamling 
Tabell 1. Riskfaktor 1 - Restauranger och andra storhushåll, konditorier och caféer, livsmedelsbutiker. 

 Verksamhet och typ av livsmedel Exempel 
Högrisk • Bearbetning av rått kött, rått fjäderfä, eller opastöriserad mjölk 

(enskilda produkter eller del av sammansatta livsmedel) 
 

• Nedkylning 

Tillagning av maträtter från rått kött, grillning av kyckling, 
tillagning av kebab eller pizza med köttfärs, tillagning av 
kalvdans, pannkakor, ostkaka från opastöriserad mjölk. 
Nedkylning efter tillagning. 

Mellanrisk • Beredning/bearbetning av vegetabilier 
• Bearbetning/beredning av bearbetade animaliska produkter, rå fisk, 
ägg* eller pastöriserad mjölk (enskilda produkter eller del av 
sammansatta livsmedel) 

 
• Beredning/styckning/malning av rått kött 
• Återuppvärmning 
• Varmhållning 

Tillverkning av sallad, uppskärning av grönsaker 
Tillverkning av pastasallad, smörgåsar, smörgåstårtor, 
gräddtårtor Tillagning av fiskrätter, tillverkning av sushi, 
gräddning av pannkakor eller våfflor, baserade på pulver 
och/eller pastöriserad mjölk, skivning av skinka, bitning av ost 
Marinering eller styckning av kött, malning av köttfärs 
Återuppvärmning med efterföljande servering 
Varmhållning med efterföljande servering, transport av 
varmhållna livsmedel för konsumtion på annan plats än där de 
tillagats, tillagning i centralkök följt av varmhållen transport till 
serveringskök 

Lågrisk • Kylförvaring 
• Upptining 
• Manuell hantering av glass 

Försäljning av kylda livsmedel 
 

Försäljning av mjukglass, kulglass 

Mycket låg risk • Bakning 
• Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring 
• Hantering av frysta livsmedel 
• Uppvärmning av fryst, färdiglagad produkt 

Bakning av matbröd, hårt bröd eller torra kakor 
Försäljning av frukt, grönsaker eller godis 
Försäljning av förpackad glass 
Uppvärmning av frysta pizzabitar för direkt försäljning 

* pastöriserad äggmassa eller råa ägg producerade i Sverige, Finland eller Norge. Bearbetning av råa ägg från andra länder klassas som hög risk. 
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Tabell 2. Riskfaktor 1- Industriell tillverkning av livsmedel. 
 Verksamhet och typ av livsmedel Exempel 

Högrisk • Bearbetning av rått kött, rått fjäderfä eller opastöriserad mjölk (enskilda 
produkter eller del av sammansatta livsmedel) 

 
 

• Slakt 
• Konservering av animaliska eller vegetabiliska produkter 
• Groddning 
• Nedkylning 

Tillagning av maträtter från rått kött, tillverkning av 
fermenterad korv, falukorv, bacon, rökt skinka/kalkon, 
tillverkning av konsumtionsmjölk, ost, fil, smör, mjölkpulver 
från opastöriserad mjölk 

Tillverkning av hel eller halvkonserver 

Nedkylning efter tillagning 
Mellanrisk • Beredning/bearbetning av vegetabilier 

• Bearbetning/beredning av bearbetade animaliska produkter, rå fisk*, 
ägg** eller pastöriserad mjölk (enskilda produkter eller del av 
sammansatta livsmedel) 

 
 

• Beredning/styckning/malning av rått kött 
• Äggpackeri med tvätt 

Förpackning av grönsaker i modifierad atmosfär 
Tillverkning av pastasallad, smörgåsar, smörgåstårtor, 
gräddtårtor Tillagning av fiskrätter, tillverkning av sushi, 
bitning av fisk, paketering av fisk, tillverkning av glass, fil, 
smör, ost, mjölkpulver från pastöriserade produkter (mjölk 
och ägg), skivning av skinka, bitning av ost, rivning av ost, 
injicering av ost 
Marinering eller styckning av kött, malning av köttfärs 

Lågrisk • Infrysning och/eller blanchering 
 

• Tillverkning av sylt och marmelad 
• Tillverkning av kosttillskott 

Infrysning av rått kött, infrysning av rå fisk, blanchering och 
infrysning av grönsaker, infrysning av bär 

 
Tillverkning/förpackning av kosttillskott 

Mycket låg risk • Bakning 
• Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring 
• Äggpackeri utan tvätt 
• Tillverkning av förpackat vatten, öl, läsk, godis, strösocker, rostning av 
kaffe, malning av mjöl 

Bakning av matbröd eller torra kakor 
Tvättning av potatis, förpackning frukt och grönsaker 

 
* tillverkning av vakuumpackad gravad eller rökt fisk klassas som högrisk 
** pastöriserad äggmassa eller råa ägg producerade i Sverige, Finland eller Norge. Bearbetning av råa ägg från andra länder klassas som hög risk. 
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Tabell 3. Riskfaktor 1- Grossister och distributionsföretag. 

 Verksamhet och typ av livsmedel Exempel 
Högrisk • - (exempel saknas inom denna kategori) 
Mellanrisk • Hantering av varmhållna livsmedel Transport av varmhållna livsmedel 
Lågrisk • Hantering av kylförvarade livsmedel Lagring eller transport av kylförvarade livsmedel 
Mycket låg risk • Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring 

• Hantering av frysta livsmedel 
Lagring eller transport av frukt och grönsaker 
Lagring eller transport av frysta livsmedel 

 
 

Tabell 4. Riskfaktor 1- Producenter och tillhandahållare av dricksvatten genom en distributionsanläggning 
 Verksamhet och råvatten Halter av mikroorganismer i råvattnet 

Högrisk • Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten E. coli/Enterokocker: > 10 per 100 ml 
Koliforma bakterier: > 100 per 100 ml 

Mellanrisk • Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten E. coli/Enterokocker: ≤ 10 per 100 ml 
Koliforma bakterier: 1- 100 per 100 ml 

Lågrisk • Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten 
 

• Distributionsanläggning 

E. coli/Enterokocker: ej påvisad i 100 ml 
Koliforma bakterier: ej påvisad i 100 ml 

Mycket låg risk • - (exempel saknas inom denna kategori) 
 

Tabell 5. Riskfaktor 2 - Mått på verksamhetens storlek för olika typer av produktion, riskfaktor 2 i riskmodulen 
. Storlek Konsumenter/portioner 

per dag 
Antal sysselsatta 
(årsarbetskrafter) 

Ton utgående produkt av 
animalier, vegetabilier och 
sammansatta livsmedel per år. 

Ton mottagen 
mjölk 
per år 

Distribuerat dricksvatten, 
m3 per dygn 

a) Mycket stor > 250 000 - > 10 000 > 100 000 >100 000 
b) Stor > 25 000 – 250 000 > 30 > 1 000 - 10 000 > 10 000 - 100 

000 
>10 000 – 100 000 

c) Mellan > 2 500 – 25 000 >10 – 30 > 100 - 1 000 > 1000 - 10 000 >1000 – 10 000 
d) Liten > 250 – 2 500 >3 – 10 > 10 - 100 > 100 - 1000 >100 – 1000 
e) Mycket liten (I) > 80 – 250 >2 – 3 >3 - 10 >30 - 100 >10 - 100 
f) Mycket liten (II) > 25 – 80 >1 – 2 >1 - 3 >10 - 30 - 
g) Ytterst liten ≤ 25 ≤ 1 ≤1 ≤10 ≤ 10 
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Tabell 6. Riskmodulen med dess fördelning av riskpoäng för olika riskfaktorer. 
Riskfaktor 1 - Typ av verksamhet och livsmedel Riskpoäng 
a) Högrisk 45 
b) Mellanrisk 35 
c) Lågrisk 15 
d) Mycket låg risk 5 
Riskfaktor 2 - Produktionens storlek Riskpoäng 
a) Mycket stor 55 
b) Stor 45 
c) Mellan 35 
d) Liten 25 
e) Mycket liten (I) 15 
f) Mycket liten (II) 10 
g) Ytterst liten 5 
Riskfaktor 3 - Konsumentgrupper Riskpoäng 
Producerar livsmedel till känsliga konsumentgrupper 10 

  Summa:   

 
Tabell 7. Riskklasser, riskpoäng och den tid som ges enligt riskmodulen. Tiden anges i timmar 
. Riskklass Riskpoäng Riskmodulens tid 
1 ≥100 26 
2 90 20 
3 80 14 
4 70 10 
5 60 – 65 6 
6 55 4 
7 35-50 2 
8 ≤30 1 
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Tabell 8. Kontrolltidstillägg i timmar, exempel på orsak till kontrollbehov och storleksfördelning. Storleksbeteckningen härleder till tabell 5. Begreppen i 
tabellen förklaras i kapitel 3 
. Orsak till kontrollbehov vid anläggningen Storlek 

(se tabell 5) 
Kontrolltidstillägg 
(timmar) 

Exempel 

Utformar märkning samt märker/förpackar 
livsmedel 

a - mycket stor, 
  b - stor  

8 

 c - mellan, 
  d - liten  

6 

• Industri utan huvudkontor 
• Importör som översätter märkning 
• Butik med egen tillverkning (t.ex. matlådor) 

 e - mycket liten (I), f 
- mycket liten (II), g 
- ytterst liten 

2  

Utformar märkning men märker/förpackar inte Oberoende * • Huvudkontor 
• Importörer som tar in färdigmärkta livsmedel 
• Matmäklare 

Utformar inte märkning men märker/förpackar 
livsmedel 

a - mycket stor, 
b - stor 

4 

 c - mellan, 
d - liten 

3 

 e - mycket liten (I), f 
- mycket liten (II), g 
- ytterst liten 

1 

• Legotillverkning av livsmedel på uppdrag av annan 
livsmedels-företagare 

                                                                                            • Livsmedelsföretagare som tillverkar ett livsmedel men som får 
färdigt märkningsunderlag från ett huvudkontor 
• Butik med egen tillverkning men med centralt styrd märkning 
(grillad kyckling/ bake off bröd) 

Utformar presentation men märker/förpackar inte 
livsmedel 

Oberoende 1 • Fristående restauranger 
• Cateringverksamhet 

Utformar inte presentation och märker/förpackar 
inte 

Oberoende 0 • Butik med enbart förpackade livsmedel 
• Franchiserestauranger 
• Skola med centralt framtagen matsedel 
• Kyl- och fryshus 

* Kontrolltiden anpassas efter behov. Behovet baseras på bland annat hur många olika typer av produktgrupper och storlek på sortiment livsmedelsföretagaren har. Se 
avsnittet om importörer, huvudkontor, matmäklare och liknande livsmedelsföretag nedan. 
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Tabell 9. Erfarenhetsmodulen. Tabellen beskriver de kriterier som ska beaktas vid inplacering i erfarenhetsklass 
. Erfarenhetsklass Kontrollhistoria/erfarenhet från kontrollen och rådande situation vid anläggningen 

A Myndigheten bedömer att anläggningen har så bra förfaranden för att producera säkra livsmedel att kontrollen och därmed frekvensen kan minskas. • 
 

Kriterier: 
• Kontrollmyndigheten har granskat stora delar av företagets förfaranden för att producera säkra livsmedel. Förfarandena är väl 
implementerade i verksamheten och myndigheten har genom verifierande kontroller konstaterat att det följs. Livsmedelsföretagaren arbetar 
för att tidigt själv upptäcka brister i systemet och i verksamheten. Åtgärder vidtas omgående då brister upptäcks. 

 
• Myndigheten har endast noterat någon enstaka avvikelse eller ett fåtal mindre brister (iakttagelser) vid kontroll på anläggningen. 
Livsmedelsföretagaren åtgärdar detta omgående då myndigheten påpekar detta. Avvikelserna är inte återkommande. 

B Normalläget. Alla nya anläggningar placeras i erfarenhetsklass B. 
 

Kriterier: 
• Livsmedelsföretagarens egna förfaranden för att producera säkra livsmedel bedöms fungera trots mindre brister. Vid verifierande 
kontroller visar det sig att systemet trots allt fungerar bra i praktiken och har bra effekt. 
• Myndigheten noterar några avvikelser vid kontrollen, och livsmedelsföretagaren åtgärdar det kontrollmyndigheten har noterat och 
påpekat. 

C Myndigheten bedömer att anläggningen har så stora brister i sina förfaranden för att producera säkra livsmedel att de inte fungerar i praktiken och 
inte ger den effekt som behövs, varför den offentliga kontrollen måste förstärkas. Om en sanktion har utfärdats har den föranletts av mycket allvarliga 
avvikelser eller så har upprepade avvikelser inte åtgärdats. Har en sanktion utfärdats kommer ytterligare kontrollinsatser att behövs. Behovet av 
planerad kontroll ökar därför på den anläggningen. 

 
Kriterier 

• Beslut om sanktion t.ex. föreläggande har fattats grundat på att livsmedelsföretagaren inte uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. 
• Ett flertal avvikelser har noterats, företaget saknar förfaranden för att producera säkra livsmedel eller så följs de inte. Extra kontroll har 
utförts, några av avvikelserna är kvarstående. Livsmedelsföretagaren åtgärdar inte de brister myndigheten noterat och påpekat. 

 
 

Tabell 10: Erfarenhetsklassens tidsfaktor. Erfarenhetsklass B är normalläget och det är 
jämfört med denna tid som erfarenhetsklassens tidsfaktor används. Se även figur 1 
Erfarenhetsklass A B C 

  Tidsfaktor  0,5  1  1,5  
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ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 25D
TAXA FÖR PRÖVNING OCH OFFENTLIG KONTROLL INOM LIVSMEDEL OCH FODER

BILAGA 1

7(7)

Riskmodulens tid Kontrolltidstillägg                   Tidsfaktor  

 
 
 
 

1. typ av verksamhet och 
livsmedel 

2. Produktionens storlek 
3. Konsumentgrupper 

 

 
Riskfaktorer för 
verksamheten 

 
 
 

Riskklass 

 
 

Utformar märkning 
 
 

 
 
 

Faktorer 
kopplade till 
information och 
spårbarhet 

 
 

Tidigare erfarenheter från 
tidigare kontroller 

 
 

 
Erfarenheter från 
offentlig kontroll 

 
 
 

Erfarenhetsklass 
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