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Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2022-12-19 

Plats: Folkets park, Orrskogen i Malung 
Tid: 18:30  

Kl 17.30 Malung-Sälens kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges kommuner och 
Regioners kongress 2023 

Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndkansliet så att ersättare 
kan inkallas. 

Ersättarna får denna kallelse för kännedom, om inte annat meddelas. 

Ordförande 
Håkan Söderman (M) 

Titti Hedin Kvick/ Nämndkansliet 
 0280-18688  
  titti.hedinkvick@malung-salen.se 

Föredragningslista 

Ärende Beteckning 

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Anmälan av motioner,
interpellationer och frågor

5. Återredovisning Valnämnden

6. Personalbehovsanmälan
återbesättning och inrättande av
tjänster som socialsekreterare inom
individ- och familjeomsorgen -
åtgärder för budget i balans

KS/2022:720 

7. Begäran om tilläggsanslag 2022 -
socialnämnden

KS/2022:716 

8. Sammanträdesplan
kommunfullmäktige samt
kommunstyrelsen 2023

KS/2022:664 

9. Barn- och ungdomsplan KS/2022:753 

10. Reglemente för kommunstyrelsen
(rev. 2022)

KS/2020:341 
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 Ärende Beteckning  

11. Reviderade riktlinjer för 
föreningsbidrag 

KS/2022:726  

12. Tillägg i taxa inom miljöskydd, 
hälsoskydd, livsmedel, strålskydd, 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

KS/2022:740  

13. Taxor Avgifter Kultur-och 
Fritidsförvaltningen 2023 

KS/2022:725  

14. Riktlinjer för avgifter inom omsorgen 
om äldre och funktionsnedsatta 

KS/2022:722  

15. Riktlinjer egenavgifter gällande 
barn/vuxna, placerade i hem för 
vård och behandling (HVB) eller 
familjehem 

KS/2022:723  

16. Riktlinjer för avgifter och 
ersättningar till Kommunen vid 
insatser enligt LSS 

KS/2022:724  

17. Vatten- och avloppstaxa 2023 (VA-
taxa 2023) 

KS/2022:669  

18. Avfallstaxa 2023 KS/2022:752  

19. Avsägelser och val   

20. Val av lekmannarevisorer för 
Malung-Sälens Elverk AB 
mandatperioden 2023-2026 

  

21. Val av lekmannarevisorer för 
Malungshem AB mandatperioden 
2023-2026 

  

22. Val av lekmannarevisorer för 
Malung-Sälen Turism AB 
mandatperioden 2023-2026 

  

23. Val av lekmannarevisorer för Vatten 
& Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) 
mandatperioden 2023-2026 

  

24. Val av lekmannarevisorer för 
Gustols AB mandatperioden 2023-
2026 

  

25. Val av lekmannarevisorer för 
Ärnäshedens Fastighet AB 
mandatperioden 2023-2026 
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 Ärende Beteckning  

26. Val av lekmannarevisorer för 
Intresseföreningen 
Västerdalsbanan mandatperioden 
2023-2026 

  

27. Val av lekmannarevisorer för 
Västerdala Terminal och 
Järnvägsspår AB mandatperioden 
2023-2026 

  

28. Val av lekmannarevisor för Finsam 
Västerdalarna mandatperioden 
2023-2026 

  

29. Svar på motioner, interpellationer 
och frågor 

  

30. Handlingar för kännedom   

    
 

 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 180
Personalbehovsanmälan återbesättning och inrättande av
tjänster som socialsekreterare inom individ- och
familjeomsorgen - åtgärder för budget i balans (KS/2022:720)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Vid nyinrättning av tjänst föreslås kommunfullmäktige att undanta

yrkeskategorin socialsekreterare inom IFOs verksamhet.
2. Undantagen gäller under förutsättning att tjänsten inryms inom befintlig

budgetram.

Beskrivning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgen, IFO, har under en längre period haft flera 
konsulter inne för att klara bemanningen och den ökade mängden ärenden. 
En del av dessa konsulter går utanför den grundbemanning som IFO har i 
sin personalbudget.  

Förslaget är att IFO undantas från kravet på att kommunfullmäktige ska 
besluta om utökning av tjänster samt att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar att socialsekreterare tillförs övriga yrkeskategorier inom vård och 
omsorg där socialnämnden inte behöver återbesättningspröva tjänsterna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta för att minska kostnaderna för 
konsulter på IFO. Konsultlösningarna som har varit nu är betydligt dyrare 
än att anställa egna medarbetare.   

Utifrån rådande beslutsordning kan verksamheten själv ta in konsulter till 
en hög kostnad, men inte själva anställa när ärendemängden ökar och 
behov finns. I socialnämndens plan för budget i balans ingår att få ner 
kostnaderna för konsulter i våra verksamheter. Utifrån nuvarande 
bemanning på IFO beräknas konsultkostnaderna kunna minskas med 4 
miljoner kr på helår och med 2,5 miljoner kr 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-11-15 att likvärdigt beslut 
KSAU 2021-10-19 § 310 undanta återbesättningsprocess för 
socialsekreterare samt att undantagen gäller under förutsättning att 
tjänsten inryms inom befintlig budgetram. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-08 
SN 2022-11-09 § 94 
SNAU 2022-10-19 § 145 

Beslutet skickas till 
Personalchef 
Socialchef 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 337
Personalbehovsanmälan återbesättning och inrättande av
tjänster som socialsekreterare inom individ- och
familjeomsorgen - åtgärder för budget i balans (KS/2022:720)

Arbetsutskottets beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att likvärdigt beslut KSAU

2021-10-19 § 310 undanta återbesättningsprocess för
socialsekreterare.

2. Undantagen gäller under förutsättning att tjänsten inryms inom befintlig
budgetram.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
3. Vid nyinrättning av tjänst föreslås kommunfullmäktige att undanta

yrkeskategorin socialsekreterare inom IFOs verksamhet.
4. Undantagen gäller under förutsättning att tjänsten inryms inom befintlig

budgetram.

Beskrivning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgen, IFO, har under en längre period haft flera 
konsulter inne för att klara bemanningen och den ökade mängden 
ärenden. En del av dessa konsulter går utanför den grundbemanning 
som IFO har i sin personalbudget.  

Förslaget är att IFO undantas från kravet på att Kommunfullmäktige 
ska besluta om utökning av tjänster samt att KSAU beslutar att 
socialsekreterare tillförs övriga yrkeskategorier inom vård och omsorg 
där socialnämnden inte behöver återbesättningspröva tjänsterna i 
KSAU. Detta för att minska kostnaderna för konsulter på IFO. 
Konsultlösningarna som har varit nu är betydligt dyrare än att anställa 
egna medarbetare.   

Utifrån rådande beslutsordning kan verksamheten själv ta in konsulter 
till en hög kostnad, men inte själva anställa när ärendemängden ökar 
och behov finns. I socialnämndens plan för budget i balans ingår att få 
ner kostnaderna för konsulter i våra verksamheter. Utifrån nuvarande 
bemanning på IFO beräknas konsultkostnaderna kunna minskas med 
4 miljoner kr på helår och med 2,5 miljoner kr 2023. 

Förslaget innebär en tillämpning i punkt 1 (förslag till beslut) likvärdig 
den som finns inom andra yrkeskategorier inom Socialförvaltningen.  

Dagens sammanträde 
Personalchefen föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att likvärdigt beslut KSAU 
2021-10-19 § 310 undanta återbesättningsprocess för socialsekreterare 
samt att undantagen gäller under förutsättning att tjänsten inryms inom 
befintlig budgetram. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 2

Justerare Utdragsbestyrkande

kommunfullmäktige besluta att vid nyinrättning av tjänst undanta 
yrkeskategorin socialsekreterare inom IFOs verksamhet samt att 
undantagen gäller under förutsättning att tjänsten inryms inom befintlig 
budgetram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-08 
SN 2022-11-09 § 94 
SNAU 2022-10-19 § 145 

Beslutet skickas till 
Personalchef 
Socialchef 



Tjänsteutlåtande 
Sida 

2022-11-08 1
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Personalkontoret Kommunstyrelsen 
Ewa Daniels-Wik 
ewa.daniels-wik@malung-salen.se 
0280-18108  

Dnr KS/2022:720 

Återbesättning och inrättande av tjänster som socialsekreterare 
inom individ- och familjeomsorgen - åtgärder för budget i balans 
inom Socialförvaltningen  

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att likvärdigt beslut KSAU

2021-10-19 § 310 undanta återbesättningsprocess för
socialsekreterare.

2. Vid nyinrättning av tjänst föreslås Kommunfullmäktige att undanta
yrkeskategorin socialsekreterare inom IFOs verksamhet.

Beskrivning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgen, IFO, har under en längre period haft flera 
konsulter inne för att klara bemanningen och den ökade mängden 
ärenden. En del av dessa konsulter går utanför den grundbemanning 
som IFO har i sin personalbudget.  

Förslaget är att IFO undantas från kravet på att Komunfullmäktige ska 
besluta om utökning av tjänster samt att KSAU beslutar att 
socialsekreterare tillförs övriga yrkeskategorier inom vård och omsorg 
där socialnämnden ej behöver återbesättningspröva tjänsterna i KSAU. 
Detta för att minska kostnaderna för konsulter på IFO. 
Konsultlösningarna som har varit nu är betydligt dyrare än att anställa 
egna medarbetare.   

Utifrån rådande beslutsordning kan verksamheten själv ta in konsulter 
till en hög kostnad, men inte själva anställa när ärendemängden ökar 
och behov finns. I socialnämndens plan för budget i balans ingår att få 
ner kostnaderna för konsulter i våra verksamheter. Utifrån nuvarande 
bemanning på IFO beräknas konsultkostnaderna kunna minskas med 4 
miljoner kr på helår och med 2,5 miljoner kr 2023. 

Förslaget innebär en tillämpning i punkt 1 (förslag till beslut) likvärdig 
den som finns inom andra yrkeskategorier inom Socialförvaltningen.  
, 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-19 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 145
Återbesättning och inrättande av tjänster som socialsekreterare
inom individ- och familjeomsorgen - åtgärder för budget i balans
(SN/2022:269)

Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att undanta

yrkeskategorin socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen
från återbesättningsprövning.

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att undanta yrkeskategorin
socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen från prövning
vid behov av nyinrättande av tjänster.

Beskrivning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgen, IFO, har under en längre period haft flera 
konsulter inne för att klara bemanningen och den ökade mängden 
ärenden. En del av dessa konsulter går utanför den bemanning som 
IFO har i sin budget.  

Förslaget är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att IFO 
undantas från kravet på att KF ska besluta om utökning av tjänster 
samt att KSAU beslutar att socialsekreterare tillförs övriga 
yrkeskategorier inom vård och omsorg där socialnämnden ej behöver 
återbesättningspröva tjänsterna i KSAU. Detta för att minska 
kostnaderna för konsulter på IFO. Konsultlösningarna som har varit nu 
är betydligt dyrare än att anställa egen personal.  

Utifrån rådande beslutsordning kan verksamheten själv ta in konsulter 
till en hög kostnad, men inte själva anställa när ärendemängden ökar 
och behov finns. I socialnämndens plan för budget i balans ingår att få 
ner kostnaderna för konsulter i våra verksamheter. Utifrån nuvarande 
bemanning på IFO beräknas konsultkostnaderna kunna minskas med 
4 miljoner kr på helår och med 2,5 miljoner kr 2023. 

Dagens sammanträde 
Socialchefen föredrar ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt ovan. 

Beslutet skickas till 
Socialchef MO 
Avdelningschef A-KN 
Enhetschef GE 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-11-09 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 94
Återbesättning och inrättande av tjänster som socialsekreterare
inom individ- och familjeomsorgen - åtgärder för budget i balans
(SN/2022:269)

Socialnämndens beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att undanta

yrkeskategorin socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen
från återbesättningsprövning.

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att undanta yrkeskategorin
socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen från prövning
vid behov av nyinrättande av tjänster.

3. Punkten justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgen, IFO, har under en längre period haft flera 
konsulter inne för att klara bemanningen och den ökade mängden 
ärenden. En del av dessa konsulter går utanför den bemanning som 
IFO har i sin budget.  

Förslaget är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att IFO 
undantas från kravet på att KF ska besluta om utökning av tjänster 
samt att KSAU beslutar att socialsekreterare tillförs övriga 
yrkeskategorier inom vård och omsorg där socialnämnden ej behöver 
återbesättningspröva tjänsterna i KSAU. Detta för att minska 
kostnaderna för konsulter på IFO. Konsultlösningarna som har varit nu 
är betydligt dyrare än att anställa egen personal.  

Utifrån rådande beslutsordning kan verksamheten själv ta in konsulter 
till en hög kostnad, men inte själva anställa när ärendemängden ökar 
och behov finns. I socialnämndens plan för budget i balans ingår att få 
ner kostnaderna för konsulter i våra verksamheter. Utifrån nuvarande 
bemanning på IFO beräknas konsultkostnaderna kunna minskas med 
4 miljoner kr på helår och med 2,5 miljoner kr 2023. 

Dagens sammanträde 
Socialchefen föredrar ärendet. Ordföranden finner att socialnämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Socialchef MO 
Avdelningschef A-KN 
Enhetschef GE 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 186
Begäran om tilläggsanslag 2022 - socialnämnden (KS/2022:716)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Socialnämndens begäran om tilläggsanslag avslås.  

Lena Aune (S) deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har per 2022-10-05 inkommit med begäran om tilläggs- 
anslag med 15 miljoner kronor för år 2022. 

Vid delårsbokslut upprättad per 2022-08-31 prognostiserar socialnämnden 
en negativ avvikelse mot tilldelad budgetram med 15 mnkr för år 2022.  

Socialnämndens prognostiserade avvikelse beror av överanställningar 
utifrån ökad vårdtyngd och behov av insatser, övertidskostnader, 
konsultkostnader och placeringar av barn/unga. 

Socialnämnden begäran om utökad ram föreslås avslås. 
Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligen.  

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Lena Aune (S) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
SN §75 Delårsrapport 2022 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Socialnämnden 
Socialchef 
Förtroendevalda revisorer 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 347
Begäran om tilläggsanslag 2022 - socialnämnden (KS/2022:716)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
Socialnämndens begäran om tilläggsanslag avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har per 2022-10-05 inkommit med begäran om tilläggs- 
anslag med 15 miljoner kronor för år 2022. 

Vid delårsbokslut upprättad per 2022-08-31 prognostiserar socialnämnden 
en negativ avvikelse mot tilldelad budgetram med 15 mnkr för år 2022.  

Socialnämndens prognostiserade avvikelse beror av överanställningar 
utifrån ökad vårdtyngd och behov av insatser, övertidskostnader, 
konsultkostnader och placeringar av barn/unga. 

Socialnämnden begäran om utökad ram föreslås avslås. 
Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligen.  

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
SN §75 Delårsrapport 2022 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Socialnämnden 
Socialchef 
Förtroendevalda revisorer 



Tjänsteutlåtande 
Sida 
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Ekonomikontoret  Kommunstyrelsen 
Helena Steffansson Carlson  
helena.s.carlson@malung-salen.se 
0280-18127  

Dnr KS/2022:716  

Svar socialnämndens begäran om tilläggsanslag 2022 

Förslag till beslut 
1. Socialnämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har per 2022-10-05 inkommit med begäran om tilläggs- 
anslag med 15 miljoner kronor för år 2022. 

Vid delårsbokslut upprättad per 2022-08-31 prognostiserar socialnämnden 
en negativ avvikelse mot tilldelad budgetram med 15 mnkr för år 2022.  

Socialnämndens prognostiserade avvikelse beror av överanställningar 
utifrån ökad vårdtyngd och behov av insatser, övertidskostnader, 
konsultkostnader och placeringar av barn/unga. 

Socialnämnden begäran om utökad ram föreslås avslås. 
Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligen.  

Beslutsunderlag 
SN §75 Delårsrapport 2022 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Socialnämnden 
Socialchef 
Förtroendevalda revisorer 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-10-05 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 75
Delårsrapport 2022 (SN/2022:252)

Socialnämndens beslut 
1. Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

2. Ett tilläggsanslag på 15 miljoner kronor begärs från
Kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden ska utifrån prognosen per augusti varje år till 
kommunfullmäktige överlämna en delårsrapport som beskriver nuläget och 
prognosen för nämndens verksamheter. 

Prognosen för socialnämnden visar på ett underskott på ca 15 miljoner 
kronor. Socialnämndens kostnader överstiger budget med ca 35 miljoner 
kronor och intäkterna ligger över budget med ca 20 miljoner kronor. 
Intäkterna beror på mer statsbidrag som tillkommit efter att budgeten 
beslutats.  

Överskridandet på kostnader härrör sig främst till ökad vårdtyngd, ökade 
behov av insatser, stora problem avseende bemanningen inom alla våra 
verksamheter och förvaltningens höga sjuktal. Det har inneburit högre 
kostnader för överanställningar, sjuklöner, övertid och konsulter. 
Överskridandet specificeras enligt följande: 

- Överanställningar utifrån ökad vårdtyngd och ökade behov av
insatser ca 12 miljoner

- Övertidskostnader ca 9 miljoner, av dessa ligger ca 2,5 miljoner på
sommaren

- Konsultkostnader ca 9 miljoner
- Placeringar av barn/unga och vuxna 5 miljoner

Dagens sammanträde 
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandet. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens delårsrapport augusti 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 197
Sammanträdesplan kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen
2023 (KS/2022:664)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige fastställs enligt upprättat 
förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens första sammanträde 2023 äger rum den 2023-01-11. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunkansliet har i dialog med berörda verksamheter upprättat förslag 
till sammanträdesplan för 2023 avseende kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förslaget är utarbetat för att kombinera en effektivitet i beslutsprocessen 
med en möjlighet till kvalitetssäkring mellan tidpunkt för beredande och 
beslutande sammanträde. 

Kommunfullmäktige har att fatta slutligt beslut avseende sina 
sammanträdesdagar för år 2023. 

Kommunstyrelsen har att fatta beslut om kommunstyrelsens första 
sammanträde 2023. På det sammanträdet tas slutligt beslut avseende 
kommunstyrelsens sammanträdesdagar inklusive beslut om arbetsutskott 
och sammanträdesdagar för arbetsutskottet för år 2023. 

Dagens sammanträde 
Kommunsekreteraren föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar samt föreslår 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott 2023 

Beslutet skickas till 
Nämndskansliet 
Kanslichef 
Förvaltningschefer 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 358
Sammanträdesplan kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen
2023 (KS/2022:664)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige fastställs enligt upprättat 
förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens första sammanträde 2023 äger rum den 2023-01-10. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunkansliet har i dialog med berörda verksamheter upprättat förslag 
till sammanträdesplan för 2023 avseende kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förslaget är utarbetat för att kombinera en effektivitet i beslutsprocessen 
med en möjlighet till kvalitetssäkring mellan tidpunkt för beredande och 
beslutande sammanträde. 

Kommunfullmäktige har att fatta slutligt beslut avseende sina 
sammanträdesdagar för år 2023. 

Kommunstyrelsen har att fatta beslut om kommunstyrelsens första 
sammanträde 2023. På det sammanträdet tas slutligt beslut avseende 
kommunstyrelsens sammanträdesdagar inklusive beslut om arbetsutskott 
och sammanträdesdagar för arbetsutskottet för år 2023. 

Dagens sammanträde 
Kommunsekreteraren föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
samt föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott 2023 

Beslutet skickas till 
Nämndskansliet 
Kanslichef 
Förvaltningschefer 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunfullmäktiges ordförande 



Tjänsteutlåtande 
Sida 

2022-11-07 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Kansliet  Kommunstyrelsen 
Titti Hedin Kvick 
titti.hedinkvick@malung-salen.se 
0280-18688  

Dnr KS/2022:664 

Tjut Sammanträdesplan kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 2023  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige fastställs enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens första sammanträde 2023 äger rum den 2023-01-10. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunkansliet har i dialog med berörda verksamheter upprättat förslag till 
sammanträdesplan för 2023 avseende kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förslaget är utarbetat för att kombinera en effektivitet i beslutsprocessen 
med en möjlighet till kvalitetssäkring mellan tidpunkt för beredande och 
beslutande sammanträde. 

Kommunfullmäktige har att fatta slutligt beslut avseende sina 
sammanträdesdagar för år 2023. 

Kommunstyrelsen har att fatta beslut om kommunstyrelsens första 
sammanträde 2023. På det sammanträdet tas slutligt beslut avseende 
kommunstyrelsens sammanträdesdagar inklusive beslut om arbetsutskott 
och sammanträdesdagar för arbetsutskottet för år 2023. 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott 2023 

Beslutet skickas till 
Nämndskansliet 
Kanslichef 
Förvaltningschefer 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Vamas 
Malungshem 
Malungs elnät 
Malung-Sälen Turism 



Styrdokument 
Sida 

2022-10-28 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Sammanträdesplan 2023 med inlämning, beredning och kallelsedatum 
Inlämning sker genom att ärendet med tillhörande handlingar anmäls till sammanträde i Lex. 
Tjänsteutlåtande ska medfölja ärenden som ska behandlas för beslut. 

Sista 
inlämningsdag 
(beredning) 

Kommunstyrelsen
arbetsutskott 
KSAU 

Kommunstyrelsen 
KS 

Kommunfullmäktige 
KF 

30 december (2 jan) 

6 januari (9 jan) 17 januari 

11 januari 

7 februari 27 februari 

3 februari (6 feb) 

17 februari (20 feb) 

14 februari 

28 februari 7 mars 27 mars 

10 mars (13 mars) 21 mars 4 april 25 april (obs tisdag) 

7 april (11 april) 18 april 
personalutskott 

2 maj 22 maj 

28 april (2 maj) 9 maj 30 maj 19 juni 

26 maj (29 maj) 

9 juni (12 juni) 

11 aug (14 aug) 

7 juni 

20 juni 

22 augusti 12 september 25 september 

8 september (11 
sep) 

19 september 3 oktober 30 oktober 

6 oktober (9 okt) 

27 oktober (30 okt) 

10 november (13 
nov) 

17 oktober 

7 november 
Personalutskott 

21 november 28 november 18 december 

1 december (4 dec) 12 december 2024 2024 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 198
Barn- och ungdomsplan (KS/2022:753)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Barn- och ungdomsplanen antas. 

Beskrivning av ärendet 
Malung-Sälens kommun har en Barn- och ungdomsplan från 2007 som 
enligt Verksamhetsplanen 2022-2025 ska uppdateras då barnkonventionen 
sedan 1 januari 2020 är lag. 

I förvaltningarnas Verksamhetsplaner ska även verksamheterna utbildas 
inom området. Under 2022 produceras en film för alla medarbetare, i 
kommunen och förvaltningarna om barnkonventionen. Det är en start för att 
implementera barnrättsperspektivet i kommunens arbete.  

Dagens sammanträde 
Kommunchefen föredrar ärendet. 

En redaktionell ändring har gjorts i Barn- och ungdomsplanen så att 
”Kommundirektör” ändrats till kommunchef. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till barn och ungdomsplan. 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-08 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef 
Skolchef 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 361
Barn- och ungdomsplan (KS/2022:753)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Barn- och ungdomsplanen antas med redaktionell ändring enligt nedan. 

Beskrivning av ärendet 
Malung-Sälens kommun har en Barn- och ungdomsplan från 2007 som 
enligt Verksamhetsplanen 2022-2025 ska uppdateras då barnkonventionen 
sedan 1 januari 2020 är lag. 

I förvaltningarnas Verksamhetsplaner ska även verksamheterna utbildas 
inom området. Under 2022 produceras en film för alla medarbetare, i 
kommunen och förvaltningarna om barnkonventionen. Det är en start för att 
implementera barnrättsperspektivet i kommunens arbete.  

Dagens sammanträde 
Kommunchefen föredrar ärendet. 

En redaktionell ändring görs i Barn- och ungdomsplanen så att 
”Kommundirektör” ändras till kommunchef. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med upprättat förslag med redaktionell ändring enligt ovan. 

Beslutsunderlag 
Förslag till barn och ungdomsplan. 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-08 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef 
Skolchef 



Tjänsteutlåtande 
Sida 

2022-11-08 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Kultur- och fritidsförvaltningen  Kommunstyrelsen 
Linda Örneblad  
linda.orneblad@malung-salen.se 
0280-18301  

Dnr KS/2022:753  

Barn- och ungdomsplan 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsplanen antas. 

Beskrivning av ärendet 
Malung-Sälens kommun har en Barn- och ungdomsplan från 2007 som 
enligt Verksamhetsplanen 2022-2025 ska uppdateras då barnkonventionen 
sedan 1 januari 2020 är lag. 

I förvaltningarnas Verksamhetsplaner ska även verksamheterna utbildas 
inom området.. Under 2022 produceras en film för alla medarbetare, i 
kommunen och förvaltningarna om barnkonventionen. Det är en start för att 
implementera barnrättsperspektivet i kommunens arbete.  

Beslutsunderlag 
Förslag till barn och ungdomsplan. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Barn- och ungdomsplan för Malung-Sälens 
kommun 

Syfte 
Handlingsplanens syfte är att stärka barns rättigheter i Malung-Sälens kommun samt förbättra barn 
och ungas levnadsvillkor i praktiken. Ett barnrättsperspektiv ska genomsyra kommunens samtliga 
verksamheter och på alla nivåer i organisationen. Barnrättsperspektivet innebär att vi behöver 
kombinera både ett barnperspektiv och barnets perspektiv och att vi i ännu större utsträckning måste 
sätta barns bästa i centrum och erbjuda barnen ökad delaktighet. Det är allas ansvar att tillämpa 
barnkonventionen som lag inom ramen för sitt uppdrag. 

Målgrupp 
Alla anställda i Malung-Sälens kommun, de kommunala bolagen och förtroendevalda. 

Handlingsplanen är ett styrdokument och alla verksamheter har ett ansvar för att tillämpa 
barnkonventionen inom ramen för sitt uppdrag. 

Utgångspunkt 
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen består av 54 artiklar och det 
är konventionsartiklarna i sin helhet och var för sig som är lag. Artiklarna ska arbetas in i redan 
befintlig lagstiftning. Att alla konventionsartiklarna är lag, möjliggör hänvisning till en artikel eller flera 
artiklar i bedömning och beslut. 

Handlingsplanen är till för att skapa en struktur som ger förutsättningar för att bedriva ett strategiskt 
barnrättsarbete, samt att stärka barns och ungas möjligheter att vara delaktiga i frågor som berör dem. 
Med barn avses flickor, pojkar och barn med könsöverskridande identitet/uttryck mellan 0 till 18 år. 

Barnkonventionens fyra grundprinciper 

Artikel 2. Lika värde och icke-diskriminering 
Innebär att alla barn har samma rättigheter och är lika mycket värda samt att ingen får diskrimineras. 
Rättigheterna gäller alla barn som finns inom landets gränser, det vill säga även: 

 besökare
 asylsökande
 barn till migrerande arbetare
 personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om anvisning eller utvisning
 personer som befinner sig i Sverige utan att ha nödvändiga tillstånd för att vistas i

landet

Artikel 3. Barns bästa i främsta rummet 
Innebär att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 
Barnkonventionens utgångspunkt för barnets bästa är respekten för barnets fulla människovärde och 



integritet. Barnkonventionen kräver inte att vad som är det bästa för barnet ska vara utslagsgivande 
men barnets bästa ska väga tungt i vågskålen när beslut som rör barn ska fattas. Det är viktigt att 
ställningstagandet dokumenteras. 
Artikel 6. Rätt till liv och utveckling 

Innebär att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. I varje barns grundläggande rättighet 
ingår omvårdnad, att få växa upp under trygga förhållanden med närvarande vuxna och att få 
utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. Det är föräldrarna som i första hand har 
ansvaret för ett barns uppfostran och välmående. Barn som av olika anledningar riskerar att fara illa 
ska få det stöd, hjälp och skydd som de behöver. Samhället har därför en viktig uppgift i att stödja och 
vid behov komplettera föräldrarna under hela barnets uppväxt. 

Artikel 12. Barns rätt till delaktighet 
Innebär att barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör barnet. 
När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

Bakgrund 
Förenta nationerna (FN) antog 1989 konventionen för barnets rättigheter, Barnkonventionen. I Sverige 
ratificerades konventionen 1990. Med det menas att när en stat ratificerar en konvention förpliktar sig 
staten att följa konventionen. Den 1 december 2010 godkände riksdagen strategin för att stärka 
barnets rättigheter i Sverige, Strategi för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:2329) 

De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 
Barnkonventionens intentioner ligger helt i linje med de 17 globala hållbarhetsmål som gäller från 
januari 2016 till 2030. Under dessa mål finns 169 delmål. Jämfört med milleniemålen är de nya målen 
både fler och täcker fler områden. Målen ska gälla alla länder. Varje land kommer sedan att göra 
målen mer specifika utifrån landets aktuella situation och förutsättningar. Varje land kommer också att 
utveckla indikatorer (sätt att mäta målen) på lokal, regional och nationell nivå. 

Listan över delmål som direkt berör barns rättigheter är mycket lång. Här redovisas några av 
delmålen. 

 Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors
välbefinnande i alla åldrar.

 Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt
lärande för alla.

 Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors egenmakt.

Organisation, genomförande och ansvar 
Utifrån att barnkonventionen är svensk lag ska barnrättsperspektivet vara en självklarhet vid beslut 
och åtgärder som rör barn. Barns bästa ska sättas i centrum och barnen ska erbjudas ökad 
delaktighet. Det är ett uppdrag för all kommunal verksamhet och medför att konventionen ska 
genomsyra alla beslut i kommunen och dess bolag. 



Förutsättningar och framgångsfaktorer 
För att bedriva ett hållbart framgångsrikt barnrättsarbete behöver vi arbeta strategiskt, långsiktigt och 
ha en plan för arbetet. Handlingsplanen är en utgångspunkt i arbetet. 

Grundläggande strukturer 

 Förankring och engagemang hos ledning och personal med målet att få hela
organisationen att arbeta mot samma mål. Det är därför viktigt att avsätta tid för
förankringsprocessen. Ledningen har det yttersta ansvaret för att skapa förutsättningar
för att arbetet med barnkonventionen ska kunna bedrivas inom organisationen samt
möjliggöra för medarbetarna att vilja, förstå och kunna tillämpa barnkonventionen i
sin profession.

 Det måste finnas god kunskap om barnkonventionen och barns rättigheter som ska
användas som underlag vid verksamhetsplanering och inför beslut.

 Arbetet ska vara strategiskt, långsiktigt och hållbart. Genom att utgå från befintliga
arbetsprocesser nyttjas de resurser som organisationen redan har och belastningen på
organisationen och den enskilde medarbetaren behöver inte bli så stor.

 Samverkan, erfarenhetsöverföring och kunskapsutbyte mellan verksamheter är viktigt
för att skapa en helhetssyn kring barnets rättigheter. Det förvaltningsövergripande
arbetet stärks därmed.

 Synliggöra goda exempel från kommunens verksamheter ut till allmänheten.

Ansvarsområden 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

 Uppdrag utförs i linje med handlingsplan och budget
 Uppdrag säkerställs genom att tillföra de resurser som krävs för genomförande
 Besluta om ny handlingsplan samt om förändringar i handlingsplanen.

Kommunchef och VD i kommunalt bolag ansvarar för att: 

 Uppdrag och tilldelade resurser fördelas till kommunens verksamheter
 Förutsättningar skapas så att verksamheterna har möjlighet att utföra arbetet i linje

med handlingsplanen
 Erfarenheter och utvecklingsbehov inom barnrättsområdet återkopplas till den

politiska ledningen.

Förvaltnings -och bolagschef ansvarar för att: 

 Synliggöra och säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas och formuleras i
verksamhetsplanering och uppföljning

 Medarbetare får kunskap om konventionen och dess tillämpning
 Verksamhetens rutiner och arbetssätt beaktar barnets rättigheter
 En ansvarig kontaktperson eller arbetsgrupp för barnrättsfrågor utses i respektive

verksamhet och förutsättningar skapas för hen att utföra sitt uppdrag.



Ansvarig kontaktperson/barnrättsombud ansvarar för att: 

 På uppdrag av och tillsammans med sin närmsta chef hålla barnrättsperspektivet
aktuellt genom att sprida information och uppmuntra till aktiviteter om barnets
rättigheter till ledning och medarbetare i den egna verksamheten.

Mål för handlingsplanen 

Övergripande mål 
Efterleva barnkonventionen som lag och därigenom stärka barnrättsperspektivet i kommunens 
verksamheter och bolag. 

Delmål, våren 2023: 

1. Förtroendevalda och alla anställda ges grundläggande kunskap i barnkonventionen för
att kunna efterleva och tillämpa konventionen genom den film som produceras för
Malung-Sälens anställda.

2. Barnchecklistan biläggs tjänsteskrivelser vid politiska beslut som direkt eller indirekt
berör barn.

3. Förbereda implementeringen av barnkonventionen i verksamhetsplanen inför år 2023.
4. Utarbeta interna rutiner och aktiviteter utifrån handlingsplanen.

Delmål, hösten 2023 till våren 2024: 

1. Barnchecklistan biläggs tjänsteskrivelser vid politiska beslut som direkt eller indirekt
berör barn.

2. Barnchecklistan ska användas inför planering av verksamhet och inför beslut där barn
är berörda direkt eller indirekt.

3. Barnrättsperspektivet ska implementeras i kommunen och bolagens styrdokument så
som verksamhetsplaner och målarbete.

4. Årlig rapport om barnbokslut ska vara en del av Kommunfullmäktiges årsredovisning.

Delmål, hösten 2023 till våren 2024: 

1. Barnchecklistan biläggs tjänsteskrivelser vid politiska beslut som direkt eller indirekt
berör barn.

2. Vi lyssnar aktivt på barn och låter deras åsikter påverka våra beslut.
3. Fler barn och unga har kunskap om sina rättigheter och verktyg att använda dem.
4. Förenkla barn och ungas möjligheter att lämna synpunkter, klagomål och förslag.

Uppföljning 
Handlingsplanen för barnkonventionen gäller från hösten 2021 till våren 2024 då den ses över och 
revideras. Översynen görs av förvaltningen och de kommunala bolagen. Verksamheterna ansvarar 
också för att sammanställa en årlig rapport om barnbokslut som en del av Kommunfullmäktiges 



årsredovisning. Syftet med rapporten är att ge en samlad bild av barnrättsarbetet, vilka satsningar som 
genomförts och åtgärder som vidtagits av respektive verksamhet, nämnder/styrelser, 
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt förvaltnings- och bolagsledning. 

Indikatorer 

 Styrelse och nämnder har åtaganden som leder till att barns rättigheter tillgodoses.
Följs upp genom mål- och resultatstyrning.

 Förvaltningen och bolagen har konkreta aktiviteter som säkerställer barns rättigheter
och som löpande ingår i verksamhetsplanering.

 Antalet beslutsunderlag som innehåller en barnchecklista eller vid behov en mer
omfattande analys av ett barnrättsperspektiv (barnkonsekvensanalys).

 Beslutsfattare och yrkesgrupper har fått relevant utbildning och tillämpar den.
 Barn ges kunskap om sina rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Barnchecklista inför beslut 
Beslut som rör barn ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med 
barnkonventionen. De fyra grundprinciperna i barnkonventionen ska vara vägledande och beaktas. 

Checklistan är ett stöd vid verksamhetsplanering och projektering, samt vid handläggning av ärenden 
inför beslut. 

Att tänka på innan du fattar beslut, eller lämnar förslag till beslut: 

 Berörs barn av beslutet direkt eller indirekt?

Om du svarar JA. Ta då även ställning till nedanstående frågor: 

 Har du analyserat vilka barn som kan diskrimineras av beslutet?
 Innebär beslutet att barnets bästa beaktas och sätts i första hand?
 Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet?
 Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt och har deras åsikt beaktats?

Om svaret på någon av frågorna är NEJ, fundera på hur du kan få ett beslut som följer 
barnkonventionen och om en barnkonsekvensanalys ska upprättas för att pröva barnets bästa. I en 
pågående utredning kan prövningen göras i bedömningen/beslutet. 

Barnkonventionen kräver inte att barnets bästa alltid ska vara utslagsgivande, men barnets bästa ska 
finnas med och väga tungt i beslutsprocessen. I de fall andra intressen tillåts väga tyngre och får 
företräde krävs att det redovisas att barnets bästa har beaktats och det ska motiveras varför annat 
intresse än barnets har fått ta över. Eventuella kompenserande åtgärder ska redovisas. (Juridiskt inget 
måste - bör) Hur denna redovisning ska genomföras måste anpassas efter varje verksamhetsområdes 
specifika förutsättningar.  



Definitioner 

Barn 
Enligt konventionen är varje människa under 18 år barn, men barn är ingen homogen grupp. Det är 
viktigt att uppmärksamma likheter och skillnader mellan olika åldrar, mellan pojkar och flickor och 
mellan individer och utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, när det gäller behov och möjligheter. 

Barnrättsperspektivet 
Barnrättsperspektivet uttrycker skyldigheten att förverkliga barnets mänskliga rättigheter genom att de 
används uttryckligen och dagligen i verksamhetsplanering och vid insatser av olika slag. När ett 
barnrättsperspektiv används av personer verksamma inom den offentliga sektorn är utgångspunkten 
att de har kunskap och medvetenhet om vilka skyldigheter barnets rättigheter innebär för dem. 

Om en verksamhet eller en åtgärd berör barn och unga, ska hänsyn tas till barnrättsperspektivet. 

Barnperspektivet 
Det innebär att vuxna sätter sig in i barnets situation för att bättre kunna tillvarata barnets intresse och 
barnets bästa. Möjligheten att kunna närma sig ett barnperspektiv handlar i grunden om våra egna 
vuxna perspektiv. När vuxna talar om barnperspektiv handlar det oftast om hur vi ser på barnets 
situation. Ett professionellt barnperspektiv kräver av vuxna att de uppmärksammar barn och deras 
situation. Det handlar också om att göra sitt bästa för att förstå och respektera barns erfarenheter, 
upplevelser, uppfattningar och handlingar. Förståelsen av barn kan komma genom att fråga barnet, ur 
forskning och andra barnkompetenser samt genom erfarenheter av att arbeta nära barn. 

Barnets perspektiv 
Barnets perspektiv kan vi aldrig få klarhet i utan att fråga det enskilda barnet. Det är det enskilda 
barnets tankar, föreställningar och åsikter om sitt liv och de sammanhang som hon eller han befinner 
sig i. Som vuxna kan vi med hjälp av empati, kunskap och erfarenhet närma oss barnets perspektiv, 
men aldrig inta det till fullo. För att som vuxen närma sig barnets perspektiv måste vi respektera att 
barn har egna angelägenheter, intressen och åsikter i alla livets sammanhang och situationer. Genom 
att möta och bemöta barnet eller den unga som samtalspartner, individuellt eller i grupp, kan vi få ta 
del av deras uppfattning. 

Barnkonsekvensanalys 
En metod att bedöma ett enskilt barns bästa, en grupp barns bästa eller barns bästa i allmänhet med 
utgångspunkt i en specifik åtgärd eller frågeställning. Syftet med en barnkonsekvensanalys är att få ett 
allsidigt beslutsunderlag. 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 200
Reglemente för kommunstyrelsen (rev. 2022) (KS/2020:341)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.
2. Med utgångspunkt från den nya mandatperioden 2023-2026

uppdateras reglementet för kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet 
I och med att den nya mandatperioden börjar gälla 2023-01-01 har en 
generell översyn av reglementet för kommunstyrelsen genomförts. Utifrån 
reglementet som antogs vid kommunfullmäktiges 2020-06-22 § 56 har inga 
ändringar gjorts. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas samt att med 
utgångspunkt från den nya mandatperioden 2023-2026 uppdateras 
reglementet för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtanden 
Reglemente reviderad 2022-11-09 kommunstyrelsen 

Beslutet med reglemente skickas till 
Kanslichef  
Nämnder och styrelser 
Förvaltningschefer 
Nämndkansliet 
Hemsidan  
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Reglemente för kommunstyrelsen 
Beslutat av: Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 56 
Gäller fr o m: 2020-06-22 
Dnr: KS/2020:341 
Reviderad: 2022-12- 

UPPDRAG 
1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsens 
uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna kommunens verksamheter, utveckling 
och ekonomi. 

ALLMÄNT OM KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER 
2 § Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, 
stiftelser samt eventuellt avtalssamverkan eller kommunalförbund.  

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och 
leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).  

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera 
till kommunfullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte 
lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som 
framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

LEDNINGS- OCH STYRFUNKTION 
3 § Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls.  

4 § Kommunstyrelsen får fatta följande, för nämnderna bindande beslut, som rör nämndernas 
verksamhet: 

 beslut om anställningsstopp
 beslut om stopp för investeringar
 beslut om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier
 slutligt beslut i ärenden där två nämnder är oense



5 § I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: 
 Arbete med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
 Arbete med offentligt finansierade projekt inom kommunstyrelsens kompetensområde
 Ansvarar för upphandlingsverksamhet

 Arbetsgivar- och personalpolitiken i kommunens förvaltningar
 Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda
 Övergripande, strategiska arbetsmarknadspolitiska frågor och verka för att samhällets

resurser används för bästa samhällsnytta
 Kommunens roll i arbetsmarknadsfrågor som främjar människors inträde på

arbetsmarknaden
 Aktivitetsansvar för ungdomar som varken studerar eller arbetar
 Konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning

 Näringslivsfrågor
 Samhällsplanering och infrastruktur, inklusive digital infrastruktur
 Mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls

samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. Bostadsförsörjningsprogram.
 Lokalförsörjningsplanering
 Energiplanering och främja energihushållningen
 Drift, underhåll och ägande avseende gator, allmänna platser, kommunens anläggningar för

idrott och fritid samt kommunens fastigheter

 Förvalta, utveckla och sköta kommunens mark och skog samt den översiktliga planeringen av
mark och vatten

 Kommunens exploateringsverksamhet, köp, byte och försäljning av mark och fastigheter
samt avtal om fastighetsreglering

 Utarrendering, uthyrning eller på annat sätt upplåta av kommunen tillhörig mark och
fastigheter samt annan fast egendom

 Arbete med att reformera och följa upp det kommunala regelbeståndet
 Vara kommunens kontakt med statliga verk, myndigheter och bolag
 Övergripande marknadsföring, informations- och kommunikationsfrågor
 Brottsförebyggande arbete samt arbete med polisens medborgarlöfte
 Delta i Kommunala pensionärsrådet samt Tillgänglighetsrådet

 Trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
 Kommunstyrelsen utgör kommunens trafiknämnd och fullgör de uppgifter som avses i 1 §

lagen 1978:234 om nämnder för vissa trafikfrågor

STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 
6 § Kommunstyrelsen ska: 
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor
som inte är förbehållen annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut genom att övervaka de av
kommunfullmäktige fastställda målen,
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller
författning,



4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och 
ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, 
passersystem och förtroendemannaregister,  

5. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,  
6. anställa kommunchef samt besluta om instruktion för denne,  
7. anställa förvaltningschefer,  
8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,  
9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,  
10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med 
vad fullmäktige särskilt beslutar,  
11. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,  
12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare,  
13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,  
14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.  
 
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska behandla ska beredas. 

 
BOLAG OCH STIFTELSER 
7 § Kommunstyrelsen ska: 
 
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,  
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,  
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,  
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL är 
uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,  
5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller 
delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. 
Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder,  
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  
 
KOMMUNALFÖRBUND 
8 § Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen kan vara medlem i. 
 
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING 
9 § Kommunstyrelsen ska: 
 
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för 
denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 



bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder 
som behövs för indrivning av förfallna fordringar,  
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att

a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den styrelsen,

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning,
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 
10 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till kommunstyrelsen inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
4. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
5. tillstånd att använda kommunens vapen,
6. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen,
7. beslut om översiktlig planering,
8. ge planuppdrag,
9. att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas för
bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt fastighetsbildningslagen 5 kap 3 §,
10.att påkalla förrättning enligt anläggningslagen 18 §,
11.beslut om remisser och yttranden gällande reservat, ledningsrätt samt koncession,
12.beslut om mottagande av gåvobrev rörande fast egendom,

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av 
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. 
Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

PERSONALPOLITIKEN 
11 § Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att  
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och
38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden,



3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

KOMMUNSTYRESLENS UPPFÖLJNING 
12 § Kommunstyrelsen ska  

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. en gång per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL
eller enligt annan lag eller författning,
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,

PROCESSBEHÖRIGHET 
13 § Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. 
Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

KRISBEREDSKAP, CIVILFÖRSVAR OCH KRIG 
14 § Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter 
under extraordinära händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).  

Ordförande i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, vice ordförande, bedömer när en 
extra ordinär händelse medför att krisledningsnämnden skall träda i funktion. Vid tillfälligt förfall för 
ordföranden och vice ordföranden fullgör den till åldern äldsta ledamoten ordföranden samtliga 
uppgifter. 

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 
utsträckning som styrelsen finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krisledningsstyrelsen kan dock 
endast ta över beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna 
händelsens omfattning och art.  
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.  

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar 
och höjd beredskap.  

Kommunstyrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om 
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara 
m.m.



ARKIVMYNDIGHET 
15§ Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige 
antaget arkivreglemente.  

ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS  
16 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
17 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna 
hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

PERSONALANSVAR 
18 § Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Kommunstyrelsen 
har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde.  

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
19 § Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i 
styrelsens verksamhet. Styrelsen ansvarar så som personuppgiftsansvarig för att:  

 föra register över de behandlingar av personuppgifter som sker i kommunstyrelsens

verksamhet

 säkerställa laglig och korrekt behandling av personuppgifter

 utse dataskyddsombud och

 i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt lag.

Kommunstyrelsen ska ha en samordnande roll i kommunens övergripande arbete med frågor om 
personuppgiftsbehandling och dataskydd. 

UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE 
20 § Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Styrelsen ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till 
dem  
1. i reglemente,
2. genom verksamhetsplan och budget.

ARBETSFORMER 

TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN  
21 § Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde. 



Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas 
om beslutet.  

KALLELSE  
22 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller 
en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i styrelsen längst tid göra 
detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 
ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen bör 
tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet 
senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är 
olämpligt.  

Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. Kallelsen bör åtföljas av 
föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av 
handlingar har skett.  

NÄRVARORÄTT  
23 § Kommunstyrelsen får bestämma att vem, förutom ledamöter, ska ha rätt att närvara vid 
styrelsens sammanträden.  

Kommunchefen har alltid närvarorätt vid styrelsens och styrelsens utskotts sammanträden. 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS  

24 § Kommunstyrelsen får, om synnerligen allvarliga skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ett sådant synnerligt allvarligt skäl avgörs av kommunstyrelsens ordförande. 

Ledamot som önskar deltagande på distans skall anmäla detta till kansliet. 

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare skall gälla om deltagande på distans för 
kommunstyrelsen. 

SAMMANSÄTTNING  
25 § Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 



KOMMUNALRÅD 
26 § När val av kommunstyrelse skett, utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter 
kommunalråd på hel- eller deltid. Kommunstyrelsens ordförande är alltid heltidssysselsatt 
kommunalråd. 

ORDFÖRANDEN  
27 § Det åligger ordföranden att: 

1. leda kommunstyrelsens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov har

beretts,
4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen,
5. bevaka att kommunstyrelsens beslut verkställs,
6. ha uppsikt över kommunstyrelsens förvaltning,
7. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
8. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och

kommunfullmäktige,
9. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat.

PRESIDIUM  
28 § Kommunstyrelsens presidium ska bestå av en ordförande och en vice ordförande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs.  

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN  
29 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av 
ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.  

FÖRHINDER  
30 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till styrelsens sekreterare som underrättar den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra.  

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING  
31 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan har kallats in.  

Om inte ersättarna valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige 
fastställt.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har rätt att fortsätta att tjänstgöra även om en ersättare med 
en högre rangordning inom partiets turordning ansluter till sammanträdet eller blir tillgänglig för 
tjänstgöring.  



Om en ersättare kallats in från ett annat parti än den ledamot denne ersätter, så har en ersättare 
som tillhör samma parti som ledamoten rätt att ta över tjänstgöringen när denne ansluter till 
sammanträdet eller blir tillgänglig för tjänstgöring.  

Om inkallelsen av en ersättare påverkar styrkebalansen mellan partigrupperna så har en ersättare 
med en högre rangordning än den tjänstgörande ersättaren rätt att överta tjänstgöringen när denne 
ansluter till sammanträdet eller blir tillgänglig för tjänstgöring.  

En ledamot som ansluter under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta om den är kallad. Den får delta i överläggningarna men 
inte i beslut. 

Om ett kommunalråd på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för 
en längre tid får kommunstyrelsen utse ersättare för kommunalrådet. Ersättaren fullgör 
kommunalrådets samtliga uppgifter. 

JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING  
32 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.  

YRKANDEN  
33 § När styrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller 
läggas till, om inte styrelsen enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt.  

DELTAGANDE I BESLUT  
34 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 
till ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen fattar det 
med acklamation.  

RESERVATION  
35 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

JUSTERING AV PROTOKOLL  
36 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  



KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER  
37 § Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser.  

DELGIVNING  
38 § Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller annan anställd 
som styrelsen beslutat om i arbetsinstruktionen.  

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR  
39 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas av 
ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den 
ledamot som styrelsen utser.  

Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv 
underteckna handlingar på styrelsens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt 
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 
fattat beslutet.  

UTSKOTT  
40 § Kommunstyrelsen inrättar det eller de utskott som styrelsen bedömer är nödvändiga för 
styrelsens arbete.  

Om utskott inrättats väljer styrelsen för den tid styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda ordningen. Avgår en 
ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast 
förrättas.  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av ledamöter begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende 
inför beslut i styrelsen.  

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 206
Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag (KS/2022:726)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag 2023 antas. 

Beskrivning av ärendet 
Malung-Sälens kommun vill främja ett gott föreningsliv. En bredd av 
föreningar är positivt för kommunens invånare och besökare. Genom 
föreningsbidragen vill kommunen stödja föreningarnas verksamheter. 
Riktlinjerna reviderades 2020, då man minskade antalet bidrag och 
tydliggjorde bidragen. Förvaltningen har sett över riktlinjerna och föreslår 
mindre justeringar och tillägg över att förbättra och tydliggöra riktlinjerna. 

Dagens sammanträde 
En redaktionell ändring görs på sista sidan under rubriken 
”Utbildningsbidrag – löpande under året” där minsta antalet lektionstimmar 
ska vara 2 (inte 4 2 som felaktigt står i underlaget).  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag med ovanstående 
redaktionella ändring. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Riktlinjer för kommunala föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun 

Beslutet skickas till 
Kultur-och fritidschefen 

11



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 369
Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag (KS/2022:726)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag 2023 antas. 

Beskrivning av ärendet 
Malung-Sälens kommun vill främja ett gott föreningsliv. En bredd av 
föreningar är positivt för kommunens invånare och besökare. Genom 
föreningsbidragen vill kommunen stödja föreningarnas verksamheter. 
Riktlinjerna reviderades 2020, då man minskade antalet bidrag och 
tydliggjorde bidragen. Förvaltningen har sett över riktlinjerna och föreslår 
mindre justeringar och tillägg över att förbättra och tydliggöra riktlinjerna. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Riktlinjer för kommunala föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun 

Beslutet skickas till 
Kultur-och fritidschefen 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-19 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 55
Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag (KFN/2018:19)

Kultur-och fritidsnämndens beslut 
1. Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag 2023 antas.

Kommunfullmäktige beslutar om ärendet slutgiltigt

2. Kultur-och fritidsnämnden ger kultur-och fritidschefen  i uppdrag att
göra en generell översyn  av riktlinjerna och återrapporterar arbetet
till nämnden i juni 2023

Beskrivning av ärendet 
Malung-Sälens kommun vill främja ett gott föreningsliv. En bredd av 
föreningar är positivt för kommunens invånare och besökare. Genom 
föreningsbidragen vill kommunen stödja föreningarnas verksamheter. 
Riktlinjerna reviderades 2020, då man minskade antalet bidrag och 
tydliggjorde bidragen. Förvaltningen har sett över riktlinjerna och föreslår 
mindre justeringar och tillägg över att förbättra och tydliggöra riktlinjerna. 

Dagens sammanträde 
Kultur-och fritidschefen redogör ärendet. Ordförande finner att kultur-och 
fritidsnämnden ställer sig bakom det reviderade dokumentet ”Riktlinjer för 
kommunala föreningsbidrag i Malungs-Sälens kommun”. 
Kommunfullmäktige beslutar om ärendet slutligen. 
Kultur-och fritidsnämnden har en diskussion gällande  föreningsbidragen 
generellt. Ordförande finner att kultur-och fritidsnämnden ger  kultur-och 
fritidschefen  i uppdrag att göra en generell översyn  av riktlinjerna och 
återrapportera arbetet till nämnden i juni 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Riktlinjer för kommunala föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kultur-och fritidschefen 



Riktlinjer för kommunala 
föreningsbidrag  
i Malung-Sälens kommun 

Fastställd av kommunfullmäktige 

2018-11-26, § 108

Reviderad av KFN 
2020-09-04, § 44

Reviderad av KFN 
2022-10-19, § 55



Kommunala föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun 

Malung-Sälens kommun vill främja ett gott föreningsliv. Ett väl fungerande föreningsliv främjar det 
demokratiska samhället, ger barn och unga en meningsfull fritid och bidrar till inkludering. En bredd 
av föreningar är positivt för kommunens invånare och besökare. Därför vill Malung-Sälens kommun 
stödja det ideella föreningslivet genom att årligen dela ut ekonomiska föreningsbidrag. 

Föreningsbidragen avser att stödja föreningarna och bidra till bra och utvecklande verksamheter som 
främjar olika intressen samt ger möjlighet till social, kulturell och/eller fysisk utveckling för att främja 
individens hälsa och välbefinnande. Stödet syftar också till att skapa förutsättningar för bredd och 
mångfald inom kultur och fritid i hela Malung-Sälens kommun.  

Föreningsbidrag kan utgå i form av: 

- kontanta bidrag
- upplåtelse av kommunala lokaler/anläggningar
- arbetsinsats av kommunalt anställd personal

Prioriterade målgrupper: 

- Barn och unga (upp till 25 år)
- Seniorer (65+)
- Social verksamhet/personer med behov av särskilt stöd (funktionsvariation, socialt stöd,

integration)

För att kunna erhålla föreningsbidrag krävs att föreningen: 

- Är en ideell förening med styrelse och verksamhet förlagd till Malung-Sälens kommun
- Är demokratiskt uppbyggd med allmännyttigt syfte och lagenlig verksamhet, dvs ge alla –

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionsvariation – samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter

- Är öppen för alla som vill ansluta sig till föreningens stadgar
- Har en ansvarig styrelse och godkända stadgar
- Lämnar in en kopia av intyg om organisationsnummer från Skatteverket en gång per år vid

ansökan
- Håller en uppdaterad medlemslista med medlemmar som betalat av föreningen beslutad

medlemsavgift
- Är registrerad i Malung-Sälens kommuns föreningsregister http://fri.malung-salen.se/forening/
- Håller uppgifterna i föreningsregistret uppdaterade
- Består av minst 10 medlemmar
- Majoriteten av medlemmarna dvs minst 51 % måste vara skrivna i Malung-Sälens kommun.
- Balans- och resultaträkning för föregående år ska bifogas ansökan.



Föreningsbidrag beviljas inte till: 

- Ekonomiska föreningar
- Politiska organisationer (undantaget politiska partier som finns representerade i KF får nyttja

sammanträdesrum i kommunen)
- Fackliga organisationer
- Bostadsrättsföreningar/ samfälligheter
- Fiberföreningar, vägföreningar
- Religiösa samfund
- Supporterklubbar
- Företagsbaserade korpidrottsföreningar
- Kooperativa föreningar
- Aktiviteter, läger, utbildningar där det förekommer alkoholförtäring
- Föreningar som i samverkan med skolan bedriver verksamhet mellan 08:00-16:00, t.ex.

idrottsklasser

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter medför att föreningen kan stängas av från 
bidragsfördelningen. Föreningen kan även bli återbetalningsskyldig. 

Hantering 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen en summa för hur mycket som ska avsättas till 
föreningsbidrag under kommande år.  Nämnden anger även de ekonomiska ramarna för 
bidragsgivningen i form av potter för de olika bidragstyperna. Det innebär att pottens andel av 
totalsumman, tillsammans med antalet bidragssökande föreningar, påverkar storleken på 
bidragsgivningen och att den därför kan variera från år till år. Föreningsbidrag ses som ett stöd till 
föreningslivet och innebär inte på något sätt full kostnadstäckning. Fördelning av föreningsbidragen 
beslutas av Kultur- och fritidsnämnden. Arrangemangsbidraget och utbildningsbidrag beslutar Kultur- 
och fritidsförvaltningen på delegation.  

Ansökan om föreningsbidrag ska ske inom angiven tidsram. Bidragsansökningar som inte inkommit 
inom angiven tidsram kommer inte att behandlas. Föreningens huvudstyrelse/paraplyorganisation ska 
lämna in ansökan för samtliga sina sektioner. Alla efterfrågade uppgifter i ansökan ska fyllas i annars 
betraktas ansökan som ofullständig och komplettering kommer att krävas. Om en ofullständig ansökan 
inte kompletteras inom 5 arbetsdagar kommer den att avslås. Bidrag kan endast sökas för angiven 
tidsperiod och aldrig retroaktivt.  

Föreningar som beviljats bidrag har skyldighet att ställa samtliga räkenskaper och 
redovisningshandlingar till förfogande för granskning på kommunens begäran. Uppföljning genom 
begäran av dokumentation eller föreningsbesök kan komma att ske efter att bidrag betalats ut. 

För att föreningar eller organisationer ska kunna nyttja rum belägna på biblioteket ska detta ske inom 
bibliotekets öppettider. Detta gäller även de organisationer som hyra enligt taxa. Rummen som bokas 
av organisationer får användas för interna mötet och träffar etc. Önskar man låna rum för att bjuda in 
till öppna mötet, behöver detta godkännas av bibliotekets chef.  



De olika bidragstyperna: 

- Lokal- och anläggningsbidrag
- Investeringsbidrag
- Verksamhetsbidrag
- Arrangemangsbidrag
- Utbildningsbidrag
- Stöd till extern arrangör

Lokal- och anläggningsbidrag – 31 mars 

Bidraget avser att stödja föreningar som äger lokal, eller hyr, eller driver sin egen anläggning. Bidrag 
utbetalas med högst 50% av faktiska driftskostnader. Föreningen kan söka för el-kostnader, 
värmekostnader, vattenkostnader, sophämtning och försäkring.  Föregående års resultaträkning ligger 
till grund för ansökan.  

Investeringsbidrag – 31 december 

Bidraget avser investeringar i anläggningar, byggnader, maskiner, utrustning och inventarier. För att 
projektet ska betraktas som investering ska investeringsbeloppet uppgå till minst ett halvt 
prisbasbelopp. Ansökan ska motiveras med användningsområde, nytta och målgrupp. Eventuella 
bidrag sökta från andra aktörer (t ex Allmänna arvsfonden, regleringsfonder, RF-SISU Dalarna etc.) 
ska redovisas i ansökan. Kvitton/kopia på fakturor redovisas till kommunen senast den 30 november 
det år som beslut om bidraget fattas. Kommunen kommer att återkräva medel som inte använts eller 
som har använts till andra ändamål än de som beslutats. 

Verksamhetsbidrag – 31  december 

Bidraget avser stötta föreningars löpande verksamhet som riktar sig till någon av ovanstående 
målgrupper (se sid 1 Prioriterade målgrupper) eller kulturell- och fritidsverksamhet. Med löpande 
verksamhet avses den eller de aktiviteter som föreningen huvudsakligen ägnar sig åt. 
Verksamhetsbidraget ska komma medlemmarna till gagn och verka för att bibehålla eller utveckla 
verksamheten. Exempel på verksamhetsbidrag kan vara genomförande av aktiviteter för medlemmarna 
spårhållning, kostnader för gräsfrö/ spån, etc. Till ansökan ska bifogas aktuell verksamhetsplan. 

Arrangemangsbidrag – löpande under året 

Bidraget kan sökas för enstaka eller återkommande kultur- och idrottsarrangemang upp till ett 
maxbelopp på 25000 kronor per arrangemang. Arrangemanget ska vara öppet för alla och bidra till ett 
rikare utbud för kommunens invånare och besökare. Samarrangemang där olika föreningar samverkar 
kring ett arrangemang kommer att premieras. Bidraget kan exempelvis finansiera annonsering, 
marknadsföring eller andra omkostnader, dock ej personalkostnader/arvoden. Det ska anges i 



marknadsföringen att arrangemanget stöds av Malung-Sälens kommun. Bidraget kan inte sökas om 
föreningen får stöd från kommunen i form av kostnadsfri upplåtelse av kommunal lokal. 

Redovisning av arrangemanget för vilket bidraget beviljats ska redovisas senast tre (3) månader efter 
arrangemanget. Den ska innehålla en ekonomisk redogörelse för arrangemanget inklusive vilken effekt 
som uppnåtts (exempelvis besöksantal, massmedial uppmärksamhet). 

Utbildningsbidrag – löpande under året 

Bidraget består av två olika delar.  

Föreningar kan söka utbildningsbidrag enligt prioriteringsordningen. Utbildningar anordnade av 
distrikts- eller riksorganisation beviljas i första hand men även andra utbildningar kan godkännas. 
Bidragsberättigad kursdag ska omfatta minst 2 lektionstimmar. Bidraget kan endast sökas och erhållas 
av föreningen, ej av enskild medlem. För deltagande i kongresser, förbundsmöten, årsmöten eller 
liknande utbetalas inga bidrag. Bidraget ska sökas det år som utbildningen har anordnats. 

Stöd till extern arrangör - 30 april 

Organisationer och föreningar, exempelvis regionsorganisationer, studieförbund, kulturföreningar etc. 
men som verkar för och gynnar kommunens invånare ur ett kulturellt och främjande 
samhällsperspektiv. 

Bidrag till studieförbunden baseras på statistiken som studieförbunden redovisar till SCB och fördelas 
enligt Folkbildningsrådets rekommendationer. 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 207
Tillägg i taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel,
strålskydd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel
(KS/2022:740)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, 
livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel fastställs 
med föreslagna tillägg. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2021, § 117, att fastställa 
miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, 
livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

Under 2022 har lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter trätt i 
kraft. Kommunfullmäktige har föreslagits lägga till i miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens reglemente att nämnden får uppdraget att 
ansvara för kommunens uppgifter, i form av tillsyn m.m., enligt denna lag. 

Under förutsättning av att kommunfullmäktige gör detta tillägg, behöver 
miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, 
livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel uppdateras 
med avgifter kopplade till uppgifterna enligt den nya lagen. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag som redovisar 
dessa avgifter. Förslaget innehåller också mindre tillägg i taxebilaga 2, 
avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter, i 
form av verksamhetstyperna permanent make-up, samt microneedling. 
Detta är relativt nya behandlingar som blir vanligare och vanligare på 
marknaden, vilket betyder att de behöver finnas med i taxan för att 
underlätta vid riskklassning av nya verksamheter.  

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har med stöd av taxan rätt att 
indexreglera taxan för varje kalenderår (avgiftsår) enligt Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV).  

Dagens sammanträde 
Beslutspunkt 2- Tilläggen träder i kraft den 1 december 2022, utgår. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxa inom miljöskydd, 
hälsoskydd, livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
fastställs med föreslagna tillägg. 

Beslutsunderlag 
Förslag till tillägg i taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, strålskydd, 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel, daterat 2022-10-14 
Taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 2

Justerare Utdragsbestyrkande

och receptfria läkemedel, antagen av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 117 

Beslutet skickas till 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Förvaltningschef miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 370
Tillägg i taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel,
strålskydd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel
(KS/2022:740)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxa inom miljöskydd, hälsoskydd,

livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel fastställs
med föreslagna tillägg.

2. Tilläggen träder i kraft den 1 december 2022.

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2021, § 117, att fastställa 
miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, 
livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

Under 2022 har lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter trätt i 
kraft. Kommunfullmäktige har föreslagits lägga till i miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens reglemente att nämnden får uppdraget att 
ansvara för kommunens uppgifter, i form av tillsyn m.m., enligt denna lag. 

Under förutsättning av att kommunfullmäktige gör detta tillägg, behöver 
miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, 
livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel uppdateras 
med avgifter kopplade till uppgifterna enligt den nya lagen. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag som redovisar 
dessa avgifter. Förslaget innehåller också mindre tillägg i taxebilaga 2, 
avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter, i 
form av verksamhetstyperna permanent make-up, samt microneedling. 
Detta är relativt nya behandlingar som blir vanligare och vanligare på 
marknaden, vilket betyder att de behöver finnas med i taxan för att 
underlätta vid riskklassning av nya verksamheter.  

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har med stöd av taxan rätt att 
indexreglera taxan för varje kalenderår (avgiftsår) enligt Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV).  

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till tillägg i taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, strålskydd, 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel, daterat 2022-10-14 
Taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel, antagen av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 117 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2022-10-20 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 107
Tillägg i taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel,
strålskydd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel
(MSN/2022:120)

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxa inom miljöskydd, hälsoskydd,

livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel fastställs
med föreslagna tillägg.

2. Tilläggen träder i kraft den 1 december 2022.

Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2021, § 117, att fastställa 
miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, 
livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

Under 2022 har lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter trätt i 
kraft. Kommunfullmäktige har föreslagits lägga till i miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens reglemente att nämnden får uppdraget att 
ansvara för kommunens uppgifter, i form av tillsyn m.m., enligt denna lag. 

Under förutsättning av att kommunfullmäktige gör detta tillägg, behöver 
miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, 
livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel uppdateras 
med avgifter kopplade till uppgifterna enligt den nya lagen. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag som redovisar 
dessa avgifter. Förslaget innehåller också mindre tillägg i taxebilaga 2, 
avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter, i 
form av verksamhetstyperna permanent make-up, samt microneedling. 
Detta är relativt nya behandlingar som blir vanligare och vanligare på 
marknaden, vilket betyder att de behöver finnas med i taxan för att 
underlätta vid riskklassning av nya verksamheter.  

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har med stöd av taxan rätt att 
indexreglera taxan för varje kalenderår (avgiftsår) enligt Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV).  

Dagens sammanträde 
Förvaltningschefen föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden ställer sig bakom 
beslutet och skickar det vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till tillägg i taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, strålskydd, 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel, daterat 2022-10-14 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2022-10-20 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel, antagen av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 117 

Beslutet skickas till 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämndens 

Taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, 
livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak 

och receptfria läkemedel 

Antagen av kommunfullmäktige 2021-12-13 §117 
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Taxa inom Miljöbalkens område 

Taxan består av fyra delar: 
1. Taxetexterna i 1-27 §§ 
2. Taxebilaga 1, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för olika verksamheter
3. Taxebilaga 2, placering i avgiftsklass för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som är föremål för

regelbunden tillsyn
4. Taxebilaga 3, placering i riskkolumn, årlig tillsynstid.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Malung- Sälens kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar 
inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård/kalkning, skydd av områden, miljöfarlig 
verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av 
jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.  

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

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
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 och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med
stöd av miljöbalken överklagas.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Nämnden. 

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. 

Avgiftsuttag sker 
1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig

tillsynsavgift),
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift)
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxa 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 150 kronor per hel timme handläggningstid. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den 
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen 
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. 

8 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.  
Nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och 
timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före 
avgiftsåret. 
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Avgifter för prövning 

9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast avgift 
genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.  

I de fall ett ärende avviker från en fast avgift, och får en förlängd handläggningstid p.g.a. brister i insänt 
prövningsunderlag, debiteras den extra handläggningstiden i form av timavgift. 

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

10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och 
godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid 
inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader 
med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan 
handläggningen har påbörjats. 

12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

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

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

Avgifter med anledning av anmälan 

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift genom att 
den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att 
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt 
som anges i taxebilaga 1. 

I de fall ett ärende avviker från en fast avgift, och får en förlängd handläggningstid p.g.a. brister i insänt 
prövningsunderlag, debiteras den extra handläggningstiden i form av timavgift. 

16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall 
också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan 
som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

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

Avgift för tillsyn i övrigt 

18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i 
taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som Nämnden tilldelar 
anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller 
verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering enligt 
taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 3. Den 
årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.  

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte 
åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta 
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 
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19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid som 
anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte 
åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta 
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som 
föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska 
full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de 
belopp som anges för de övriga verksamheterna.  

21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det 
kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - 
eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan 
och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  

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

Nedsättning av avgift eller sänkt klassningskod 

23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd 
handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas.  

Vid mycket små hälsoskyddsverksamheter (ensamföretagare) bör det särskilt beaktas om timavgifter istället 
för fasta årliga avgifter ska debiteras vid tillsyn. 

Avgiftens erläggande m.m. 

24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Malung- Sälens kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

Verkställighetsfrågor m.m. 

25 § 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. 

26 § 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. 

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.  
____________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som 
kommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1 
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN 
AVGIFT 

Tillsyn i övrigt 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timavgift i de fall tillsynen 
inte ingår i den årliga 
tillsynsavgiften enligt 
taxebilaga 2 

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN 

Prövning 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får 
utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för vattenskyddsområde 

timavgift 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
vattenskyddsområde 

timavgift 

Anmälan 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för 
vattenskyddsområde 

timavgift 

Tillsyn 

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av vattenskyddsområden timavgift 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

Prövning 

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning 
av vattentoalett enligt 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd avseende: 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 5 h 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 8 h 

3. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-24
personekvivalenter

10 h 

4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 25-
100 personekvivalenter

16 h 

5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-
200 personekvivalenter

20 h 

Förlängning av tillstånd (igångsättning eller giltighetstid): 

1. Tillstånd där avloppsanläggningen ej påbörjats inom 2 år eller
färdigställts inom 5 år från beslutsdatum enligt §19 § FMH 1

1 h 

2. Förlängning av tidsbegränsade tillstånd enligt 16 kap 2 § MB. 2 h 

Prövning av ansökan enligt 17 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad 
kommunen föreskrivit avseende: 

1. Berg- eller ytjordvärmepump 4 h 

2. Övriga anläggningar 5 h 

1 Förlängning måste ansökas om innan giltighetstiden gått ut 
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Anmälan 

Handläggning av anmälan avseende: 

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

5 h  

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § Förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

5 h 

3. Avgift för prövning av en ansökan om tillstånd för inrättande av
vattentoalett till sluten tank, samt handläggning av anmälan om
inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett (BDT)

7 h 

4. Anmälningspliktig verksamhet enligt Miljöprövningsförordning
(2013:251)

timavgift 

5. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt
Miljöprövningsförordning (2013:251)

timavgift 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § 
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende: 

1. Berg- eller ytjordvärmepump för enfamiljshus 2 h 

2. Berg- eller ytjordvärmepump för mer än enfamiljshus timavgift 

3. Övriga anläggningar 3 h 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i 
taxebilaga 2. 

Årlig tillsynsavgift enligt 
taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timavgift 

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

Prövning 

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

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin Timavgift 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur Timavgift 

3. Orm som ej avses i 4 Timavgift 

4. Giftig orm Timavgift 

Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan 
orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ 
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Per spridningstillfälle timavgift 

Anmälan 

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § Förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

1,5 h 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning enligt 37 § Förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timavgift/ansökan 

Handläggning av anmälan enligt 38 § Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera: 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av
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skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande 
skärande eller stickande verktyg 

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling 
som innebär silikoninjektioner 

7 h 

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur 6 h 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor

8 h 

3. Skol- och fritidsverksamhet

Skola med mer än 400 elever 10 h 

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 8 h 

Skola med högst 100 elever 8 h 

Förskola, fritidshem eller förskoleklass 8 h 

Öppen förskola, öppen fritidsverksamhet 5 h 

Handläggning av anmälan enligt 38 § Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, vid förändring av redan anmäld verksamhet 

timavgift 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i 
taxebilaga 2. 

Årlig tillsynsavgift enligt 
Taxebilaga 2 

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ 
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

Värdkommunen Årlig tillsynsavgift enligt 
Taxebilaga 2 

Gästkommunen Timavgift vid inspektion 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timavgift 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN 

Prövning 

Prövning enligt 10 kap. 14 § Miljöbalken om de åtgärder som en 
verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ 
Miljöbalken är lämpliga och tillräckliga. 

timavgift 

Anmälan 

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ Miljöbalken och 28 § FMH med 
anledning av underrättelse från verksamhetsutövare.  

timavgift 

Tillsyn 

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och 
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. Miljöbalken 

timavgift 

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN 

Anmälan 

Handläggning av anmälan av vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit 
med stöd av 9 kap. 10 § Miljöbalken 

timavgift 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn av vattenverksamheter timavgift 

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet timavgift 

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN 
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Anmälan 

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken timavgift 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 
kap. 10 § Miljöbalken 

1. Spridning av gödsel timavgift 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet timavgift 

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 

Prövning 

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 
1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

timavgift 

Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 
1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter 
(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 
brandfarliga vätskor 

1,5 h 

Handläggning i övrigt av anmälan angående kemikalier eller kemiska 
produkter 

timavgift 

Information 

Handläggning av information enligt 28 § Förordningen (2007:846) om 
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som 
innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 

timavgift 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter 
(NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 
brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § 
samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som 
avses installeras inomhus): 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern
i mark.

2 h 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna
cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor
samt spillolja.

2 h 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan
mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m3

men högst 10 m3.

2 h 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde.

3 h 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, 
HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 § Förordning (2007:846) om 
fluorerade växthusgaser 

1 h/ år 

Tillsyn i övrigt av kemikalier eller kemiska produkter timavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN 

Prövning 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa 
avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena 
Miljöbalken  

timavgift 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd enligt kommunens föreskrifter 
om avfallshantering 

timavgift 
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Anmälan 

Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten 
kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat 
hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § Avfallsförordningen (2011:927) 

timavgift 

Tillsyn 

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 
26 eller 27 §§ Avfallsförordningen (2001:1063) 

timavgift 

Tillsyn i övrigt av transportörer, avfallshantering och producentansvar timavgift 

UPPDRAGSVERKSAMHET 

Avgift tas ut för: 

1. Provtagning på uppdrag (Dessutom tas ersättning ut för att täcka
kostnader för analyser, transporter och frakt. För anläggningar som
behöver återkommande tillsyn, tas även årlig avgift ut enligt vad som
anges i taxebilaga 2.)

timavgift inkl. moms 

2. Utdrag som behöver bearbetning, ur register timavgift inkl. moms 

3. Övriga tjänster som ej utgör myndighetsutövning och som görs på
uppdrag

timavgift inkl. moms 

4. Kopiering av handlingar o dyl (upp till 10 A4-sidor utföres utan

kostnad) 

Enligt Kommunfullmäktiges 
fastställda avgift 

5. Kartutdrag Enligt Byggnadsnämndens 
fastställda avgift 
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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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Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

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 produktion, 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 månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och
avelshannar.

2 kap 3 § 1.20 

1.20-1 
1.20-2 

4 
3 

C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock 
inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och
avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en
veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar
upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd
utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck
eller urin.

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve 
eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter

- 1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter (det 
högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte 
inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 
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Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

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

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 liknande 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 jordbruksproduktion. 

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

Berg, naturgrus och andra jordarter 

4 kap 1 § 10.10 14 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om 
verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter, eller
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
avslutad.

- 10.1001 1 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (torv) efter 
det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 2 § 10.11 10 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om 
verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20 

10.20-1 
10.20-2 
10.20-3 
10.20-4 
10.20-5 
10.20-6 
10.20-7 

9 
8 
7 
6 
5 
7 
6 

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

- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven 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.
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Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

10.20-8 
10.20-9 
10.20-10 

5 
5 
5 

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

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

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

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

4 kap 4 § 10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd 
naturgrus. 

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

4 kap 5 § 10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
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 4 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 2 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 
utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om 
verksamheten bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 10.60 4 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller 
bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

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

Råpetroleum, naturgas och kol 

4 kap 8 § 11.10 10 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden 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 metallhaltig malm, inbegripet sulfidmalm. 

4 kap 13 
§ 

13.30 14 B 
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål. 
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Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

4 kap 14 
§ 

13.40 28 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än 
rostning och sintring, 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 slaktvikt 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 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 kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men högst 500
ton per kalenderår.

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

Rökeri 

5 kap 7 § 15.80 

15.80-1 

15.80-2 

5 

3 

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

- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.

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

Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

5 kap 8 § 15.90-i 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett
kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

5 kap 9 § 15.95 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt,
maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.

5 kap 10 
§ 

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

- 15.9001 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 000 ton produkter per 
kalenderår. 

Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten gäller 
inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering 
eller försäljning till allmänheten. 

Kvarnprodukter 

5 kap 11 
§ 

15.125 

15.125-1 
15.125-2 

9 
5 

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

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton 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 lagring av spannmål med en 
lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 

Livsmedel av kombinerade råvaror 

5 kap 12 
§ 

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

5 kap 13 
§ 

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

5 kap 14 
§ 

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

15.13101 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 kalenderårsmedelvärde. 

5 kap 16 
§ 

15.180 

15.180-1 
15.180-2 
15.180-3 

9 
8 
5 

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

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

- 15.18001 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 

5 kap 17 
§ 

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

5 kap 18 
§ 

15.190 11 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor 
eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, om produktionen
baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om produktionen
baseras på vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9,
12, 13, 15 eller 17 §.
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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 animaliska råvaror, eller
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen
baseras på endast vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12
eller 15 §.

5 kap 21 
§ 

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

- 15.22001 1 U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till allmänheten. 

Råsprit och alkoholhaltiga drycker 

5 kap 22 
§ 

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

5 kap 23 
§ 

15.240 

15.240-1 
15.240-2 
15.240-3 

9 
7 
5 

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

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
- 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 destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till allmänheten. 

- 15.24002 5 U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker 
eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig 
servering eller försäljning till allmänheten. 

Malt, maltdrycker och läskedrycker 

5 kap 24 
§ 

15.250 11 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 25 
§ 

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

- 15.26001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 
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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 mikroorganismer för 
livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd 
reaktorvolym om minst tio kubikmeter. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.27001 4 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår eller för 
framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller 
jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio 
kubikmeter. 

Kafferostning 

5 kap 27 
§ 

15.280 

15.280-5 
15.280-6 

9 
5 

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

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

- 15.28001 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 förpackning av animaliska eller 
vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon 
av 1–27 §§. 

Foder av animaliska råvaror 

5 kap 29 
§ 

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

5 kap 30 
§ 

15.340 

15.340-1 
15.340-2 

9 
5 

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

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

- 15.34001 1 U Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton produkter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast innebär paketering. 

Foder av vegetabiliska råvaror 

5 kap 31 
§ 

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

5 kap 32 
§ 

15.360 5 C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart 
vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 
ton produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
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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 beredning 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 beredning och behandling av 
animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, 
med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår 
till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med
animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att
multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets viktprocent av
slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

TEXTILVAROR 

6 kap 1 § 17.10-i 

17.10-i1 
17.10-i2 

24 
22 

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

6 kap 2 § 17.20 

17.20-1 

17.20-2 

17.20-3 

14 

13 

11 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2 500 
ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 
200 ton textilmaterial per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av högst 3 ton flyktiga
organiska föreningar per kalenderår.

- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2500 ton
textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilfibrer
eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 1000 ton men
högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1000 ton textilfibrer
eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton men
högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår.

6 kap 3 § 17.30 5 C Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 ton 
men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

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

PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

 7 kap 1 
§ 

18.10-i 18 B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer än 
3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

7 kap 2 § 18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller skinn 
per kalenderår eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 18.30 5 C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst 100 
ton hudar eller skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 
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- 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 träprodukter med kemikalier med en 
produktion av 
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 
750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot 
blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en 
produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot 
blånadssvamp. 

Sågning, hyvling och svarvning av trä 

8 kap 3 § 20.20 

20.20-1 
20.20-2 
20.20-3 

17 
14 
11 

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

- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per kalenderår.

8 kap 4 § 20.30 

20.30-1 
20.30-2 

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 kubikmeter men högst 6 
000 kubikmeter per kalenderår. 

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

Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter 
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8 kap 5 § 20.40 

20.40-1 

20.40-2 

20.40-3 

20.40-4 

20.40-5 

20.40-6 

20.40-7 

8 

7 

4 

8 

7 

4 

5 

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

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000
kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000
kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000
kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000
kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per
kalenderår.

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

- 20.4002 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst 
mått råvara per kalenderår. 

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

Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 

8 kap 6 § 20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer än 
150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor. 

8 kap 7 § 20.60 

20.60-1 
20.60-2 

20.60-3 

9 
9 

7 

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

-fanér eller plywood
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-
skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor
eller andra produkter av spån.

Lagring av timmer 

8 kap 8 § 20.70 

20.70-1 

20.70-2 

9 

8 

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
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20.70-3 7 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med begjutning av
vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.

8 kap 9§ 20.80 

20.80-1 

20.80-2 

20.80-3 
20.80-4 
20.80-5 

7 

5 

3 
7 
5 

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

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

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

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

8 kap 10 
§ 

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

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

Behandling av blånadssvamp 

8 kap 11 
§ 

20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. 

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 

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 kalenderår.
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) 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 tillståndspliktig enligt 1 eller 2§. 

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 
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10 kap 1 
§ 

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

10 kap 2 
§ 

22.20 5 C 
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.  

10 kap 3 
§ 

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

10 kap 4 
§ 

22.40 

22.40-1 

22.40-2 

22.40-3 

3 

6 

4 

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

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter
framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men
högst 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men
högst 15 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.

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

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

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

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

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

STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE 

11 kap 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 

23.30-1 
23.30-2 

32 
28 

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. 

- 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 bestrålat kärnbränsle.
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11 kap 9 
§ 

23.50 16 A 
Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.  

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 kalenderår 

12 kap 4 
§ 

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

12 kap 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 

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 
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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 oorganiska 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 oorganiska 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 gödselmedel 
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 högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel 
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 kalenderår 

12 kap 
39 § 

24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 
40 § 

24.40 

24.40-1 
24.40-2 
24.40-3 
24.40-4 

11 
8 
6 
3 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel 
(farmaceutisk tillverkning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. 

- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.

12 kap 
41 § 

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

Sprängämnen 

12 kap 
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 biologiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 
eller annan icke industriell skala. 

12 kap 
45 § 

24.45 B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
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24.45-1 
24.45-2 
24.45-3 
24.45-4 
24.45-5 

10 
16 
10 
10 
6 

4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte
används eller tillverkas någon kemisk produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad
eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”,
”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”,
”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, ”frätande på huden kategori 1C”,
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori
1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”,
”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”,
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk
3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per
kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap.

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska produkter
-verksamheten avser läkemedelssubstanser
-verksamheten avser sprängämnen
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar
-verksamheten avser ammunition

12 kap 
46 § 

24.46 

24.46-1 

24.46-2 
24.46-3 

24.46-4 

9 

8 
6 

5 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3
§.

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton gasformiga
kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller tillverkning av andra
kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.

- 24.4601 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
högst 10 ton färg eller lack per kalenderår. 
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- 24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter 
per kalenderår. 

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

12 kap 
47 § 

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

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

GUMMI OCH PLASTVAROR 

13 kap 1 
§ 

25.10 

25.10-1 
25.10-2 

16 
12 

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

- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.

13 kap 2 
§ 

25.11 

25.11-1 
25.11-2 
25.11-3 
25.11-4 

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 gummiblandning per kalenderår.

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

13 kap 3 
§ 

25.20 

25.20-1 

25.20-2 

25.20-3 

9 

10 

8 

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

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

13 kap 4 
§ 

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

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

13 kap 5 
§ 

25.40 8 B 
Anläggning för flamlaminering med plast. 

13 kap 6 
§ 

25.50 

25.50-1 
25.50-2 
25.50-3 
25.50-4 

25.50-5 

25.50-6 

25.50-7 

25.50-8 

7 
4 
3 
9 

7 

5 

4 

3 

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

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- 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. 

14 kap 3 
§ 

26.20 

26.20-1 

26.20-2 

26.20-3 

26.20-4 

11 

8 

11 

8 

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

- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar
förbrukas per kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats
av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.

14 kap 4 
§ 

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

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

14 kap 5 
§ 

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

14 kap 6 
§ 

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

14 kap 7 
§ 

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

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

14 kap 8 
§ 

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

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

Cement, betong, kalk, krita och gips 

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. 
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14 kap 
16 § 

26.140 15 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 
kap. 16 §. 

14 kap 
17 § 

26.150 

26.150-1 
26.150-2 

8 
7 

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

- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

- 26.15001 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

14 kap 
18 § 

26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 

14 kap 
19 § 

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

26.17001 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 mineralfiber. 
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 (primär eller sekundär produktion), 
med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen 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 varmvalsning.
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 metaller 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 metaller 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 

27.27-i2 

16 

14 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller 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 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.
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27.27-i3 

27.27-i4 

27.27-i5 

27.27-i6 

27.27-i7 

27.27-i8 

10 

7 

16 

14 

10 

7 

- 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 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 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 metaller 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 metaller genom kallvalsning av högst 
100 000 ton stål per kalenderår. 

- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Högst 20 000 ton per kalenderår.

15 kap 8 
§ 

27.40-i 

27.40-i1 

27.40-i2 

27.40-i3 

27.40-i4 

12 

11 

9 

7 

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

15 kap 9 
§ 

27.50 

27.50-1 

27.50-2 

27.50-3 

27.50-4 

9 

8 

7 

7 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om 
produktionen är mer än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 

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

15 kap 
10 § 

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

15 kap 
13 § 

27.100-i 

27.100-i1 
27.100-i2 
27.100-i3 

27 
23 
18 

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

15 kap 
14 § 

27.101-i 

27.101-i1 
27.101-i2 

21 

19 

B 

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

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

15 kap 
15 § 

27.110 

27.110-1 

27.110-2 

11 

9 

B 

Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte. 
 Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 
§ eller endast avser gjuterier.

- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
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15 kap 
16 § 

27.120 

27.120-1 
27.120-2 

27.120-3 

27.120-4 

26 
21 

13 

9 

B 

Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan 
råvara 
och genom andra processer än de som anges i  
11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

- Mer än 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Högst 3 000 ton per kalenderår.

15 kap 
17 § 

27.130 

27.130-1 
27.130-2 
27.130-3 
27.130-4 
27.130-5 
27.130-6 

22 
14 
11 
9 
8 
7 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 
§.

- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.

15 kap 
18 § 

27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 
eller 17 §. 

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

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 1 
§ 

28.10-i 

28.10-i1 

28.10-i2 

28.10-i3 

28.10-i4 

13 

11 

8 

7 

B 

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter. 

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

16 kap 2 
§ 

28.20 

28.20-1 

28.20-2 

28.20-3 

28.20-4 

12 

9 

7 

7 

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

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
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16 kap 3 
§ 

28.25 

28.25-1 

28.25-2 

4 

2 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

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

16 kap 4 
§ 

28.30 

28.30-1 
28.30-2 

28.30-3 

28.30-4 

12 
9 

8 

7 

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

- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

16 kap 5 
§ 

28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §. 

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

16 kap 6 
§ 

28.50 

28.50-1 

28.50-2 

28.50-3 

28.50-4 

28.50-5 

28.50-6 

28.50-7 

28.50-8 

12 

9 

7 

5 

9 

7 

5 

4 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk 
sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår
utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan
uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan
uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår
med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med
uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med
uppsamling och filter.

16 kap 7 
§ 

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

- 28.7101 1 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 8 
§ 

28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack 
eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår 
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 
eller 3 §. 

16 kap 9 
§ 

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

16 kap 
10 § 

28.95 

28.95-1 
28.95-2 

6 
4 

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

- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan.

- 28.9501 1 U Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger
upphov till avloppsvatten,
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton
gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per
kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst
500 kilogram per kalenderår.

ELEKTRISKA ARTIKLAR 

17 kap 1 
§ 

31.10 26 A Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller kadmium, 
bly eller kvicksilver. 

17 kap 2 
§ 

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

17 kap 3 
§ 

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

17 kap 4 
§ 

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

17 kap 5 
§ 

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

17 kap 6 
§ 

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

METALLBEARBETNING 

Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 
§ 

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

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

18 kap 2 
§ 

34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

Motorfordon 
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18 kap 3 
§ 

34.30 

34.30-1 

34.30-2 

34.30-3 

34.30-4 

34.30-5 

34.30-6 

34.30-7 

28 

24 

20 

12 

24 

16 

10 

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

- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst
3,5 ton.
- Fler än 100 000 motorfordon men högst
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än
3,5 ton.
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

18 kap 4 
§ 

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

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

Järnvägsutrustning och flygplan 

18 kap 5 
§ 

34.50 9 C Anläggning för 
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

Maskinell metallbearbetning 

18 kap 6 
§ 

34.60 22 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 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 metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 3 eller 
6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor 
som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till 
metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för påfyllning 
av metallbearbetningsmaskin. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men högst 75
kubikmeter.

18 kap 8 
§ 

34.80 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 
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34.80-1 

34.80-2 

34.80-3 

9 

6 

4 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20
kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10
kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5
kubikmeter.

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

Gas- och oljeplattformar 

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, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd. 

Skeppsvarv 

18 kap 
10 § 

35.20 4 C Skeppsvarv. 

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 

19 kap 1 
§ 

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

19 kap 2 
§ 

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

19 kap 3 
§ 

39.15 

39.15-1 

39.15-2 
39.15-3 

39.15-4 

39.15-5 

17 

15 
14 

17 

15 

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

- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel

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

- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel,

- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska
produkter

- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av
farmaceutiska produkter
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39.15-6 

39.15-7 

17 

15 

- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim
eller andra beläggningspreparat.

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av
lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.

19 kap 4 
§ 

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

19 kap 5 
§ 

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

19 kap 6 
§ 

39.50 

39.50-1 

39.50-2 

39.50-3 

8 

8 

6 

C 

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

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel
förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår.

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

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

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

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

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

20 kap 1 
§ 

39.60 B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter
eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50



39 

Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

39.60-1 

39.60-2 

39.60-3 

16 

12 

8 

000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per 
kalenderår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5
000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och
produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för
huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras
mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.

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

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

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

20 kap 2 
§ 

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

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

20 kap 3 
§ 

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

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

20 kap 4 
§ 

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

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

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

21 kap 1 
§ 

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

Anaerob biologisk behandling 
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21 kap 2 
§ 

40.01 11 B Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller 
annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per 
kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material 
som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 
§.

21 kap 3 
§ 

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

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen 

21 kap 4 
§ 

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

21 kap 5 
§ 

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

21 kap 6 
§ 

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

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 installerad 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 installerad tillförd effekt av minst 50 
megawatt men högst 300 megawatt. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 300
megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt.

21 kap 
10 § 

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

21 kap 
11 § 

40.60 

40.60-1 

40.60-2 

40.60-3 

5 

3 

5 

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

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

21 kap 
12 § 

40.70 9 C 
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt. 

Vindkraft 

21 kap 
13 § 

40.90 4 B Verksamhet med 
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett
av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter
att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

21 kap 
14 § 

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

21 kap 
15 § 

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

- 40.10001 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, 
vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt 
av mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt. 

21 kap 
17 § 

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

- 40.12001 1 U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en 
tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar. 

VATTENFÖRSÖRJNING 

- 41.9001 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer 
än 50 000 personer. 

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

- 41.9003 2 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 

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 reaktorn efter 
avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle 
och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från 
anläggningsplatsen. 
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FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 

23 kap 1 
§ 

50.10 

50.10-1 

50.10-2 

8 

7 

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

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

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

- 50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår,
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.

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

23 kap 2 
§ 

50.20 

50.20-1 

50.20-2 

50.20-3 

50.20-4 

7 

5 

4 

5 

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

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000 kubikmeter flytande
motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande
motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter flytande
motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter
gas avsett som motorbränsle.

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

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

- 50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 

- 50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

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

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

Hamnar 

24 kap 1 
§ 

63.10 

63.10-1 29 

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
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63.10-2 
63.10-3 
63.10-4 
63.10-5 
63.10-6 

24 
18 
12 
8 
7 

- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår

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

24 kap 2 
§ 

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

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

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

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

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

63.2005 1 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 

Flygplatser 

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

- 63.4001 4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om 
instrumentbanan på 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 miljoner2 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med 
mer än 500 miljoner3 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10003 16 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med 
mer än 100 miljoner4 fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10004 1 U Parkering 

- 63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 
80 kilometer. 

- 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 
kvadratmeter. 

2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
4 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 
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Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan
bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

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

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

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

TANKRENGÖRING 

26 kap 1 
§ 

74.10 

74.10-1 

74.10-2 

9 

7 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än 
den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där 
någon kemisk produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för
huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori
1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”,
”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”,
”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt
för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”.

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

26 kap 2 
§ 

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

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

27 kap 1 
§ 

85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 
§ 

85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som 
steriliseringsmedel. 

- 85.3001 1 U Tandläkarmottagning. 

85.4001 1 U Djursjukhus och liknande 

RENING AV AVLOPPSVATTEN 

28 kap 1 
§ 

90.10 

90.10-1 20 

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



46 

Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

90.10-2 

90.10-3 

16 

12 

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

28 kap 2 
§ 

90.11 

90.11-1 
90.11-2 
90.11-3 

20 
16 
12 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- Anslutning av fler än 100 000.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer.

28 kap 3 
§ 

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

28 kap 4 
§ 

90.16 

90.16-1 

90.16-2 

8 

7 

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

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

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

90.2003 1 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm 

AVFALL 

29 kap 1 
§ 

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

29 kap 2 
§ 

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

29 kap 3 
§ 

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

29 kap 4 
§ 

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

Förbränning 

29 kap 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 avfall 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 avfall 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. 
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29 kap 8 
§ 

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

29 kap 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 träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-
3 och 5 i förordningen (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 träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-
3 och 5 i förordningen (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 träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-
3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 
12 § 

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

29 kap 
13 § 

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

29 kap 
14 § 

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

29 kap 
15 § 

90.220 

90.220-1 

90.220-2 

90.220-3 

10 

8 

7 

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

- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår.

29 kap 
16 § 

90.221 

90.221-1 

90.221-2 

90.221-3 

10 

8 

7 

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

- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår.

29 kap 
17 § 

90.230 3 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per 
kalenderår. 
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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 avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall 
som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 

Deponering 

29 kap 
18 § 

90.271 

90.271-1 
90.271-2 

10 
7 

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

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd är 1 000 ton men
högst 2 500 ton.

29 kap 
19 § 

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

- 90.28001 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. 

29 kap 
21 § 

90.300-i 

90.300-i1 

90.300-i2 

90.300-i3 

15 

10 

8 

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

- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.

29 kap 
22 § 

90.310 

90.310-1 

90.310-2 

90.310-3 

12 

9 

7 

B 
Deponering av icke-farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 18, 19, 20 eller 21 §. 

- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.

29 kap 
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 kalenderår.
- 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 §.
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29 kap 
25 § 

90.340 

90.340-1 

90.340-2 

12 

7 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 
eller 24 §. 

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

29 kap 
26 § 

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

90.34101 1 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §. 

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 
27 § 

90.381 6 B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 38 §.

29 kap 
28 § 

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

29 kap 
29 § 

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

Biologisk behandling 

29 kap 
30 § 

90.161 7 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är 
park- och trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och den
tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §

29 kap 
31 § 

90.171 

90.171-1 

90.171-2 

90.171-3 

5 

4 

3 

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

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 100
ton men högst 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 10 ton
men högst 100 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst
18 750 ton per kalenderår.

- 90.17001 1 U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 10
ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50 ton
per kalenderår.

Animaliskt avfall 

29 kap 
32 § 

90.241-i 

90.241-i1 16 

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

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.
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90.241-i2 10 - behandla mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton animaliskt avfall.

29 kap 
33 § 

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

Återvinning för anläggningsändamål 

29 kap 
34 § 

90.131 

90.131-1 

90.131-2 

90.131-3 

90.131-4 

90.131-5 

11 

10 

9 

8 

7 

B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan 
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast 
är ringa. 

- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande
plats.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och
samma sammanhängande plats.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och
samma sammanhängande plats.
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande
plats.

29 kap 
35 § 

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

Uppgrävda massor 

29 kap 
36 § 

90.361 8 B Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall 
är högst 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig 
enligt 25 eller 37 §. 

29 kap 
37 § 

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

Konvertering av smittförande avfall 

29 kap 
38 § 

90.382 1 C 
Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 

Avvattning 

29 kap 
39 § 

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

Mekanisk bearbetning och sortering 

29 kap 
40 § 

90.100 

90.100-1 

90.100-2 

20 

12 

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

- Den hanterade avfallsmängden är större än
50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.

29 kap 
41 § 

90.110 

90.110-1 

90.110-2 
90.110-3 

8 

7 
1 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om
den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna
avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

- Den hanterade avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller anläggningsandamål

29 kap 
42 § 

90.70 B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per 
kalenderår. 
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90.70-1 

90.70-2 

11 

10 

Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål. 

- Den hanterade avfallsmängden är mer än
75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår

29 kap 
43 § 

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

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

Elavfall 

29 kap 
44 § 

90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som utgörs 
av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som 
innehåller isolerolja. 

Uttjänta fordon 

29 kap 
45 § 

90.119 

90.119-1 

90.119-2 

14 

8 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta 
motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 46 § 2. 

- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.

29 kap 
46 § 

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

Förberedelse för återanvändning 

29 kap 
47 § 

90.29 1 C 
Förbereda avfall för återanvändning 

Lagring som en del av att samla in avfall 

29 kap 
48 § 

90.30 

90.30-1 

90.30-2 

90.30-3 

11 

9 

8 

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

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 100 000 ton i andra fall.

-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall.

-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall.

29 kap 
49 § 

90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall 
vid något tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
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- 90.4001 2 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall 
vid något tillfälle är högst 10 ton. 

90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten 

29 kap 
50 § 

90.50 

90.50-1 

90.50-2 

90.50-3 

90.50-4 

90.50-5 

12 

11 

9 

8 

6 

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

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall.

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.

29 kap 
51 § 

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

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

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar 

29 kap 
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 
bergförvar. 
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 bortskaffande 
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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 förordning 
(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, slutförvara 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 kärnteknisk 
verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om hanteringen inte är 
tillståndspliktig 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 
industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250) 

29 kap 
63 § 

90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från 
anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 § 

29 kap 
64 § 

90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av 
koldioxid 

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande 

29 kap 
65 § 

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

29 kap 
66 § 

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

29 kap 
67 § 

90.435-i 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 återanvändning av olja,
9. invallning,
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbrännings- 
eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon av
de andra punkterna i denna paragraf, eller
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90.435-i1 

90.435-i2 

90.435-i3 

32 

28 

17 

11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt någon 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 tillförda 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 

90.420-1 

90.420-2 

90.420-3 

90.420-4 
90.420-5 

20 

14 

10 

8 
7 

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

- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår.

29 kap 
70 § 

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

29 kap 
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 kalenderår. 
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 sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar. 
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30 kap 2 
§ 

92.20 

92.20-1 
92.20-2 
92.20-3 

5 
4 
2 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per 
kalenderår. 

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.

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

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

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

BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

32 kap 1 
§ 

93.20 7 B 
Krematorium. 

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER 

Lackering m.m. 

- 100.1001 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 halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

- 101.1002 3 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- 
eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1003 1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

- 101.1004 7 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

- 101.1005 3 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- 
eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1006 1 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER5 

Utbildningsverksamhet och liknande 

- 200.10-2 3 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola 

- 200.10-5 2 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola. 

5 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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Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

- 200.10-6 2 C Förskola. 

- 200.10-7 1 C Förskoleklass, öppen förskola. 

- 200.10-8 1 U Familjedaghem. 

Samlingslokaler och liknande 

- 200.20-1 1 U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor. 

- 200.20-2 1 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 

- 200.20-3 1 U Fritidsgård och liknande. 

Skönhetsvård och liknande 

- 200.30-1 2 U Solarium. 

- 200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr. 

- 200.30-3 1 U Frisersalong. 

Vård och hälsa 

- 200.40-1 2 U Lokaler för vård6 eller annat omhändertagande >5 boende. 

- 200.40-1 b 1 U Lokalet för ”stödboende” motsvarande hem-miljö 

- 200.40-2 2 C Fotvård. 

- 200.40-3 3 C Tatuering eller piercing som egen verksamhet. 

- 200.4-3 b 2 C Akupunktur 

- 200.40-4 1 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande. 

- 200.40-5 1 U Övriga alternativa behandlingar. 

Idrott och liknande 

- 200.50-1 2 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 

- 200.50-2 3 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 
många människor. 

- 200.50-3 1 U Strandbad. 

Boende 

- 200.60-1 6 U Bostäder med mer än 500 lägenheter 

- 200.60-2 5 U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter 

- 200.60-4 b 4 U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter 

- 200.60-4 c 2 U Bostäder med från 10 men högst 25 lägenheter 

- 200.60-4 d 1 U Bostäder med upp till 10 lägenheter 

- 200.60-5 a 2 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, 
vandrarhem, bed & breakfast kriminalvård ≥ 15 bäddar 

- 200.60-5 b 1 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, 
vandrarhem, bed & breakfast, kriminalvård < 15 bäddar 

- 200.60-6 2 U Camping ≥ 25 enheter 

- 200.60-6 b 1 U Camping < 25 enheter 

- 200.60-8 a 1 U Uthyrning av egna stugor/lägenheter < 50 bäddar 

- 200.60-8 b 2 U Uthyrning av egna stugor/lägenheter  ≥ 50  < 200 bäddar 

- 200.60-8 c 3 U Uthyrning av egna stugor/lägenheter ≥ 200 bäddar 

- 200.60-8 d 1 U Uthyrning av andras stugor/lägenheter < 50 bäddar 

- 200.60-8 e 2 U Uthyrning av andras stugor/lägenheter ≥ 50  < 200  bäddar 

6 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden 

(motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över 
vården och de utrymmen där vård förekommer. 
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Lagrum i 
MPF 

VK/ KK AK PN Beskrivning 

- 200.60-8 f 3 U Uthyrning av andras stugor/lägenheter ≥ 200  < 1000  bäddar 

- 200.60-8 g 4 U Uthyrning av andras stugor/lägenheter ≥ 1000 bäddar 

Förvaring av djur 

- 200.70-1 1 U Lokaler för förvaring av djur. 
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Taxebilaga 3 
Riskbedömning (inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid) 

Årlig tillsynstid 
Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. Verksamheten inplaceras därefter i 
en riskkolumn med tillämpning av en 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. 

Riskbedömning 
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens påverkan 
beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal riskpoäng. Det finns 6 riskkolumner, men den 
maximala riskpoängsumma som en verksamhet erhåller kan bli högre. Om en verksamhet skulle få fler än 6 
riskpoäng, placeras den i kolumn 6. 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. 

För ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter (klassningskoder) tas full avgift ut för 
huvudverksamheten. För övriga verksamheter reduceras avgiften med den procentsats som anges i 
kommunens taxa. För hälsoskyddsverksamheter sker reducering på så sätt att det bara är huvudverksamheten 
som riskbedöms, men den tillförs extra riskpoäng för ev. övriga verksamheter som förekommer inom företaget. 
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Riskkolumner7

Avgiftsklass A8 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 

7 9 10 12 14 15 16 17 20 25 

8 12 13 16 18 20 21 23 26 30 

9 15 17 20 23 25 26 29 33 40 

10 18 20 24 27 30 32 35 39 45 

11 21 23 28 32 35 37 40 46 55 

12 24 26 32 36 40 42 46 52 60 

13 27 30 36 41 45 47 52 59 70 

14 30 33 40 45 50 53 58 65 75 

15 33 36 44 50 55 58 63 72 85 

16 36 40 48 54 60 63 69 78 90 

17 39 43 52 59 65 69 75 85 100 

18 42 46 56 63 70 74 81 91 105 

19 45 50 60 68 75 79 86 98 115 

20 48 53 64 72 80 84 92 104 120 

(o.s.v. till 33) 

Riskbedömning 
Faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng som används: 

Faktor och bedömningsgrund Riskpoäng 

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. Tillägg av riskpoäng

a) Verksamheten berörs av specialbestämmelser 1 

b) Använder ej förnybar energi 1 

c) Särskilt transportintensiv verksamhet 1 

d) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller
ökat tillsynsbehov

1-6

7
T= Timavgift 

8 Kolumnerna A och B = se förklaring föregående sida 
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Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov utöver 
övriga bedömningsfaktorer 

Verksamhetsdel eller liknande Kriterier Riskpoäng 

Alla typer av verksamheter Användning av produkter och ämnen som 
innehåller kemikalier vilka kan tas upp genom 
inandning eller hudkontakt och då är skadliga för 
människors hälsa 

1 

Alla typer av verksamheter Babysim 1 

Alla typer av verksamheter Bad med högtempererad bassäng 1 

Alla typer av verksamheter Bad med manuell rengöring9 1 

Alla typer av verksamheter Bad med äventyrskaraktär 1 

Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, spa o. dyl. 1 

Alla typer av verksamheter Diatermi 1 

Alla typer av verksamheter Enskilt vatten10 1 

Alla typer av verksamheter Förskola/fritids som extra verksamhet i annan 
lokal eller verksamhet enligt 38 § FMVH 

1 

Alla typer av verksamheter Försäljning av hygieniska och kosmetiska 
produkter 

1 

Alla typer av verksamheter Gym som extra verksamhet 1 

Alla typer av verksamheter Hög musik 1 

Alla typer av verksamheter Nagelvård, nagelskulpturering och liknande 1 

Alla typer av verksamheter Piercing 1 

Alla typer av verksamheter Silikoninjicering 1 

Alla typer av verksamheter Solarium som extra verksamhet 1 

Alla typer av verksamheter Uteservering11 1 

Alla typer av verksamheter Verksamhet som bedrivs i bostad eller utnyttjar 
vatten, WC o.s.v. i bostad  

1 

Alla typer av verksamheter Yrkesmässig hygienisk verksamhet, som extra 
verksamhet under samma organisationsnummer 

1 per del 

Alla typer av verksamheter Återanvändning av stickande och skärande 
verktyg12 

1 

Camping, stugbyar, strandbad o. dyl., i 
förekommande fall även andra typer av 
verksamheter 

Användning av torrtoalett 1 

Camping > 50 campingenheter 1 

Förskola/fritids > 5 avdelningar 1 

Idrottsanläggning > 3 salar 1 

Samlingslokaler > 200 personer 1 

Skolor och undervisningslokaler > 400 elever 1 

Skolor och undervisningslokaler Gymnastiksal 1 

Skolor och undervisningslokaler Kemi- eller fysiksal 1 

Skolor och undervisningslokaler Kvällsuthyrning 1 

Skolor och undervisningslokaler, 
förskolor samt vård/boende i omsorg 

Nära bulleralstrande 
kommunikationsanläggning, industri eller 
liknande 

1 

Skolor och undervisningslokaler Salar för yrkesinriktad utbildning13 1 

Skolor och undervisningslokaler Slöjdsal 1 

Solarium > 5 bäddar 1 

Solarium Obemannat 1 

Strandbad EU-bad 1 

Strandbad Närhet till dagvattenutsläpp 1 

Strandbad Närhet till utsläpp av avloppsvatten 1 

Hotell, kursgård med 
övernattningsmöjlighet, folkhögskola 

> 50 bäddar 1 

9 I vissa anläggningar används badanordningar som rengörs manuellt, t.ex. bubbelpooler, badtunnor m.fl. Här ställs krav på särskild 
kontroll mellan bytena av de badande. 
10 Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig. 
11 Används i de fall där uteserveringen direkt kan knytas till annan hälsoskyddsverksamhet – hotell, musiktillställning m.m. – och då utgör 
risk för störningar för närboende genom buller, röklukt m.m. 
12 Gäller inte fotvård då detta redan återfinns i klassningskodens grundbedömning. 
13 Poäng ges för varje typ av yrkesmässig verksamhet, t.ex. snickeri, metallbearbetning o.s.v. 
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med boende, vandrarhem, bed & 
breakfast, stuganläggning 

Hotell, kursgård med 
övernattningsmöjlighet, folkhögskola 
med boende, vandrarhem, bed & 
breakfast, stuganläggning 

Campingverksamhet som extra verksamhet 
under samma organisationsnummer 

1 

Vård/boende i omsorg Blöjbyten 1 

Vård/boende i omsorg > 5 avdelningar 1 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet > 4 utövare av hygienisk verksamhet under
samma organisationsnummer

1 
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Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Malung-Sälens kommun kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på 
jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de 
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen 
kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med livsmedel. 

Allmänna bestämmelser om avgift 

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll 
och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna 
taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk 
produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden efter 
handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som avses i 1 § 
ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)
2. uppföljande kontroll (10 §)
3. utredning av klagomål (11-12 §§)
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)
6. importkontroll (15 §) samt
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §)

Timavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 200 kronor per timme kontrolltid. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, 
handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om årlig avgift 
eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig avgift (7 a §) eller 
kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen av en 
livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att 
kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden multipliceras med timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
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Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

För verksamheter som nyregistreras mellan 1 januari 2022 och 31 december 2023 gäller att för det kalenderår 
registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 6 §. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycket 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. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. 

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder 
som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras 
efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut som fastställs 
av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Indexuppräkning 

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med 
den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timmes kontrolltid enligt 

6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt 
regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som 
enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som 
anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör. 

Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen 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. 

Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad 
hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som utförs 
efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter 
det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla 
de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt eller 
distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 
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Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats i syfte att 
åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande 
nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 

Avgift exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för nämndens 
nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen. 

Avgift importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den aktör som 
ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett belopp som 
motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av 
importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen. 

Avgift för inköp under dold identitet 

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller kraven i 
livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas avgift enligt 
första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga 
omständigheter, får Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt 
denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de förutsättningar 
som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma kalenderår får 
nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att 
det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 

Avgiftens erläggande 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Malung-Sälens kommun genom dess Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Överklaganden 

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med
denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.
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Avgift enligt 7 b § ska från och med 1 januari 2024 betalas av de verksamheter som enligt gällande 
riskklassningsbeslut indelats i riskklass 1 – 8. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024. 
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Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Malung-Sälens kommuns kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen och 

bestämmelser, föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av strålskyddslagen. 

2 § Avgiftsskyldig är den som driver solarieverksamhet, tillhandahåller solarium eller annan verksamhet som 

omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat.
2. Handläggning som sker med anledning av att beslut av miljönämnden, enligt strålskyddslagen eller

föreskrifter meddelade med stöd av lagen, överklagas.

4 § Timavgiften i denna taxa är densamma som Malung-Sälens kommuns gällande timavgift för tillsyn enligt 

miljöbalken. 

5 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av nämnden. 

6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd 

handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas av 

nämnden. 

7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Malung-Sälens kommun. Betalning ska ske inom tid som 

anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Avgift med anledning av anmälan 

8 § Avgift för den handläggning som görs i samband med anmälan av solarieverksamhet tas ut med 4 

timmar timavgiften. 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än en timme ska avgift för 

den faktiska handläggningstiden betalas. 

Tillsyn 

9 § Avgift tas ut i efterskott för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, revisioner, resor, provtagning och kontroller, handläggning i övrigt samt 

föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma 

resetillfälle (tur och returresa) överstiger en timme. 



67 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, 

lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 

gånger ordinarie timavgift. 

Överklagande 

10 § Av 19 § strålskyddsförordningen följer att beslut om avgift överklagas hos förvaltningsrätten. 

___________________________________  

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.  
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Taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen, lagen om tobak och 
lagen om vissa receptfria läkemedel 

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen och 8 kap 1-2 §§ lagen om tobak och liknande produkter får 
kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för prövning och 
kontroll enligt dessa lagar. 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
1. Prövning av ansökningar/ägarbyten om serveringstillstånd
2. Tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd
3. Handläggning av anmälan om försäljning av öl
4. Handläggning av ansökan om försäljning av tobaksvaror
5. Tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl
6. Tillsyn och kontroll över verksamheter enligt lagen om tobak och liknande produkter
7. Provsmakningstillstånd

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

3 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Miljö-och 
byggnadsnämnden. 

Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö-och byggnadsnämnden i det enskilda fallet – med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Avgiftens erläggande 

5 § Avgifter faktureras. 

Serveringstillstånd 

6 § Den som ansöker om serveringstillstånd eller ansöker om/anmäler ändring av verksamhet ska betala 
avgift enligt tabell 1, avgiften faktureras. 

Tabell 1. 

Prövnings- och anmälningsavgifter serveringstillstånd (kronor) 

Nytt stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten  9 460 
Nytt cateringtillstånd till slutet sällskap  8 280 
Serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe 8 280 
Serveringstillstånd för provsmakning vid arrangemang  3 550 
Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme  2 365 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  4 730 
(Tillståndshavare i kommunen)  
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten   7 095 
(Tillståndshavare utom kommunen och övriga)  
Permanent förändring av serveringstiden  2 365 
Tillfällig förändring av serveringstiden  1 180 
Utvidgat serveringstillstånd   3 550 
Permanent serveringstillstånd slutet sällskap  7 525 
Slutet sällskap, 1 tillfälle  1 180 
Slutet sällskap, max 5 tillfällen  2 130 
Betydande förändring i bolag  8 280 
Mindre förändring i bolag  4 730 

7 § För ordinarie tillsyn ska innehavaren av serveringstillstånd betala årlig tillsynsavgift enligt tabell 2. Avgiften 
baseras på tillståndsinnehavarens omsättning av alkoholdrycker. Omsättningen redovisas årligen i en 
restaurangrapport.  
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Tabell 2.  

Årlig tillsynsavgift Kronor/år 

0 – 100 000 kr  1 985  
100 001 – 250 000 kr 3 850 
250 001 – 450 000 kr 5 215 
450 001 – 600 000 kr 6 455 
600 001 – 750 000 kr 7 700 
750 001 – 900 000 kr 9 560 
900 001 – 1 milj kr  13 040 
över 1 milj kr – 3 milj kr 14 900 
över 3 milj kr – 4 milj kr 18 005 
över 4 milj kr   19 870 

8 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår. 

Försäljning av folköl, tobaksvaror eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

9 § Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror ska betala en ansökningsavgift enligt tabell 3, 
avgiften faktureras. 

10 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, vissa receptfria läkemedel eller elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare ska betala en årlig tillsynsavgift (kontrollavgift) enligt tabell 4.  

Tabell 3. 

Ansökningsavgifter för försäljning av folköl och tobaksvaror, 
detaljhandels- eller partihandelstillstånd (kronor) 

Stadigvarande försäljningstillstånd  8 705 
Tillfälligt försäljningstillstånd   6 145 
Tillfälligt försäljningstillstånd, tillståndshavare i kommunen 4 095 
Betydande förändring i bolag  7 170 
Mindre förändring i bolag  3 585 

Tabell 4. 
Fast tillsynsavgift för detaljhandeln (kronor) 

Fast tillsynsavgift folköl  830 
Fast tillsynsavgift av vissa receptfria läkemedel  830 
Fast tillsynsavgift E-cigaretter och påfyllnadsbehållare  830 
Fast tillsynsavgift av två av varugrupperna   1 660 
Fast tillsynsavgift av tre av varugrupperna   2 490 
Fast tillsynsavgift för tobak (omfattar inre och yttre tillsyn) 6 000 

_______________________________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 208
Taxor Avgifter Kultur-och Fritidsförvaltningen 2023
(KS/2022:725)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Samlingsdokumentet ”Taxor och avgifter inom Kultur-och 
fritidsförvaltningen 2023” med bilaga Riktlinjer vid uthyrning av lokaler och 
anläggningar antas. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen reviderar samlingsdokument över alla taxor 
och avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Kommunen har en stor utmaning gällande ökade energikostnader och 
behöver därför justera priset för träning i gym och skidspår.  

1. Taxor för träningskort höjs med 50 kr förutom dagkort.
2. Taxa införs för personer äldre än 75 år. Årskort 500 kr, Halvårskort

250 kr, månadskort 50 kr och dagskort 50 kr.
3. Taxa för skidspår höjs med 50 kr för säsongskort och 10 kr för

dagskort.
4. Priset på plastkassar ökar från 2 kr till 5 kr på grund av den ökade

plastskatten.

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Samlingsdokumentet, Taxor och Avgifter 2022 Kultur och 
fritidsförvaltningen med bilaga 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschefen 
Ekonomihandläggare på Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ekonomichefen 

13



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 371
Taxor Avgifter Kultur-och Fritidsförvaltningen 2023
(KS/2022:725)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
Samlingsdokumentet ”Taxor och avgifter inom Kultur-och 
fritidsförvaltningen 2023 med bilaga Riktlinjer vid uthyrning av lokaler och 
anläggningar antas. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen reviderar samlingsdokument över alla taxor 
och avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Kommunen har en stor utmaning gällande ökade energikostnader och 
behöver därför justera priset för träning i gym och skidspår.  

1. Taxor för träningskort höjs med 50 kr förutom dagkort.
2. Taxa införs för personer äldre än 75 år. Årskort 500 kr, Halvårskort

250 kr, månadskort 50 kr och dagskort 50 kr.
3. Taxa för skidspår höjs med 50 kr för säsongskort och 10 kr för

dagskort.
4. Priset på plastkassar ökar från 2 kr till 5 kr på grund av den ökade

plastskatten.

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Samlingsdokumentet, Taxor och Avgifter 2022 Kultur och 
fritidsförvaltningen med bilaga 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschefen 
Ekonomihandläggare på Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ekonomichefen 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-19 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 53
Taxor och avgifter  inom Kultur- och fritidsförvaltningen 2023
(KFN/2022:117)

Kultur-och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
Samlingsdokumentet ”Taxor och avgifter inom Kultur-och 
fritidsförvaltningen 2023  med bilaga Riktlinjer vid uthyrning av lokaler och 
anläggningar antas 

Kommunfullmäktiges beslutar om ärendet slutligen. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen reviderar samlingsdokument över alla taxor 
och avgifter  inom Kultur- och fritidsförvaltningen. 
Kommunen har en stor utmaning gällande ökade energikostnader och 
behöver därför justera priset för träning i gym och skidspår.  

1. Taxor för träningskort höjs med 50 kr förutom dagkort.
2. Taxa införs för personer äldre än 75 år. Årskort 500 kr, Halvårskort

250 kr, månadskort 50 kr och dagskort 50 kr.
3. Taxa för skidspår höjs med 50 kr för säsongskort och 10 kr för

dagskort.
4. Priset på plastkassar ökar från 2 kr till 5 kr på grund av den ökade

plastskatten.

Dagens sammanträde’ 
Kultur-och fritidschefen redogör för ärendet, Ordförande finner att i bilagan 
Riktlinjer vid uthyrning av lokaler och anläggningar finns en förtydligande 
gällande föreningar eller organisationer ska kunna nyttja rum belägna på 
biblioteket ska detta ske inom bibliotekets öppettider. Ordförande finner 
att kultur-och fritidsnämnden antar taxor med bilaga inom kultur- och 
fritidsnämnden för 2023 samt förtydligandet i riktlinjerna gällande att  
föreningar eller organisationer ska kunna nyttja rum belägna på 
biblioteket ska detta ske inom bibliotekets öppettider. 

Kommunfullmäktiges beslutar om ärendet slutligen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Samlingsdokumentet, Taxor och Avgifter 2022 Kultur och 
fritidsförvaltningen med bilaga 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidschefen 
Ekonomihandläggare på Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ekonomichefen 



Taxor och avgifter  2023
Kultur- och fritidsförvaltningen



Lokaler 

Lokal Prisgrupp 1* Prisgrupp 2* Prisgrupp 3* 

Rörbäcksnäs Idrottshall 0 200 100 

Rörbäcksnäs skola Avtal Ej bokningsbar Ej bokningsbar 

Sälenhallen Hela 0 600 300 

Sälenhallen Halva 0 350 175 

Sälenhallen Omklädningsrum 0 150 75 

Sälenhallen Tennis/badmintonbana 0 300 150 

Ungärde skola Avtal Ej bokningsbar Ej bokningsbar 

Ungärde skola idrottshall 0 200 100 

Blomsterbäckshallen 0 200 100 

Blå hallen Hela 0 500 250 

Blå hallen en tennis-/badmintonbana 0 300 150 

Blå hallen omklädningsrum 0 150 75 

Centralskolan Avtal Ej bokningsbar Ej bokningsbar 

Gymnasieskolan Avtal Ej bokningsbar Ej bokningsbar 

Idrottshallen på Malungsfors skola 0 200 100 

Idrottshallen på Yttermalungs skola 0 200 100 

Idrottshallen i Öje 0 200 100 

Ishallen Hela 0 1000 500 

Ishallen Teorirum 30 personer 0 180 90 

Ishallen Omklädningsrum 0 150 75 

Grönlandsparkens scen 0 200 100 

Förv. huset i Sälen Fjällåsen 12 platser 0 130 65 

Förv. huset i Sälen Söderåsen 30 platser 0 180 90 

Biblioteket i Malung Sammanträdesrum 12 platser 0 130 65 

Biblioteket i Malung Lilla studierummet 8 platser 0 130 65 

Prisgrupp 1 avser avgift för förening/organisation som definieras som bidragsberättigad enligt kommunens riktlinjer för föreningsbidrag. 
Politiska partier  som är representerade i kommunfullmäktige kan nyttja kommunens sammanträdesrum utan kostnad. 

Prisgrupp 2 avser avgift för övriga föreningar och organisationer som definieras som ej bidragsberättigade enligt kommunens riktlinjer 
för föreningsbidrag och (t.ex. ekonomiska föreningar, studieförbund, religiösa samfund, region) samt privatpersoner, företag. 

Prisgrupp 3 avser privatpersoner folkbokförda i Malung-Sälens kommun ges 50% rabatt på hyran av lokaler. 

Priserna angivs i kronor per timme



Övriga avgifter 

Pris för övernattning i idrottshall 

Upp till 20 personer 700 

20-40 personer 1200 

40-60 personer 1600 

61 personer och uppåt 2500 

1 st tagg vid långtidsuthyrning 100 

1 st tagg vid korttidsuthyrning (som återlämnas) 0 

Borttappad tagg vid korttidsuthyrning 300 

1 st nyckel 300 

Ej återställd utrustning Faktisk kostnad*

Öppen ytterdörrar 400 

Öppet fönster 400 

Tänd belysning 400 

Larmutryckning Faktisk kostnad*
Ej genomförd grovstädning Faktisk kostnad*
Verksamhet på ej bokad tid Prisgrupp 2/påbörjad timme 

Övrig verksamhet bokad som föreningsverksamhet Prisgrupp 2/påbörjad timme 

Bokad och/eller tilldelad tid som inte nyttjas Prisgrupp 2/påbörjad timme 

Sälenhallens gym
Ålder Årskort Halvårskort Månadskort Dagkort 

15-19 1050 550

150 100 

65-74 1050 550 150

100 

75+ 500 250 50

50

Vuxen 2050 1550 350

50

Skidspår 

Dagkort Säsongskort 

Barn- och unga upp till 17  år Gratis Gratis 

40 30065 år och äldre 

550Vuxna 18-64 år 60

För organiserad föreningsverksamhet i skidspåren gäller nolltaxa (samma taxor som resterande lokaler).

*Faktisk kostnad innebär att föreningen debiteras den totala arbetstid det tar att återställa lokalen till fullgott skick.

Övernattningspriserna angivs i kronor och avser per natt

11-14 1050

100 

550

150



Kulturskolan 

Terminsavgift 

Barn 600  

Syskon 300 

Extraämne 300 

Vuxna 1 600 

Extraämne vuxen 1 200 

Bibliotek  

Fjärrlån 0 

Fjärrlån av artikel Kopiekostnad enligt nedan 

Kopior/utskrifter 1 - 3 sidor (priset gäller A4 och A3 både färg/svartvitt) 0 

Kopior/utskrifter 4 eller fler sidor (priset gäller A4 och A3 både färg/svartvitt) 2 

Bibliotekskort 0 

Ersättning för borttappad bok   250 el. likvärdig ersättningsbok 

Ersättning för borttappad ljudbok 250 

Ersättning för borttappad tidskrift 50 

Ersättning för borttappat småtryck 50 

Ersättning för borttappad pocket 50 

Ersättning för borttappad DVD-film 250 

Ersättning för borttappat TV-spel 600 

Ersättning för borttappad CD 100 

Fjärrlånade media Enligt utlånande biblioteks avgifter 

Föremål   Enligt anskaffningsvärde  

Plastkassar 5 

Priserna anges i kronor

Priserna anges i kronor

Ersättning för borttappad eller förstörd bok gäller låntagare över 18 år samt endast vuxenavdelningen.



Riktlinjer vid uthyrning av 
lokaler och anläggningar 



Taxakategorier 

Prisgrupp 1 (nolltaxa*) avser avgift för förening/organisation som definieras 
som bidragsberättigad enligt kommunens riktlinjer för föreningsbidrag. Politiska 
partier som är representerade i kommunfullmäktige kan nyttja kommunens 
sammanträdesrum utan kostnad. 

Prisgrupp 2 avser avgift för övriga föreningar och organisationer som definieras 
som ej bidragsberättigade enligt kommunens riktlinjer för föreningsbidrag och 
(t.ex. ekonomiska föreningar, studieförbund, religiösa samfund, landsting) samt 
privatpersoner, företag. 

Prisgrupp 3 avser privatpersoner folkbokförda i Malung-Sälens kommun ges 
50% rabatt på hyran av lokaler. 

Avtal: Kommersiell verksamhet eller evenemang kräver alltid skriftligt avtal. I 
prislista noterat ”Avtal” avser separat skriftlig överenskommelse utifrån gällande 
förutsättningar. 

Hyresvärd: Malung-Sälens kommun, kultur- och fritidsförvaltningen 

Hyresgäst: Förening, organisation, privatperson som i någon form nyttjar 
hyresvärdens anläggning eller lokal. 

Barn: avser person med åldern 0≤9 år

Ungdom: avser person med åldern 10≤19 år

Vuxen: avser person med åldern 20 ≤ 64 år

Pensionär: avser person med åldern 65 år eller äldre 

*Nolltaxa

En så kallad nolltaxa innebär att lokal kan bokas gratis under förutsättning att:

• Det är en organiserad gruppaktivitet, som ska ha minst en ledare utsedd av
föreningen och bestå av minst tre deltagare.

• Aktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.

Nolltaxan gäller även poolspel/cuper för barn och unga samt seriespel. 

Om en förening står som hyresgäst och låter annan verksamhet nyttja den avgiftsfria 
hyrtiden, kan föreningen faktureras hyrestiden eller gå miste om avgiftsfriheten. 

Det är inte tillåtet för förening att ta ut avgift av medlemmar för hyra vid aktivitet enligt 
nolltaxan. 



Bokning 

Bokning av kommunens lokaler sker i första hand via kommunens hemsida, 
http://fri.malung-salen.se/bokning/. På hemsidan kan du boka och avboka lokaler 
dygnet runt och se aktuella scheman för respektive lokal. 

Om du inte har möjlighet att boka på webben går det bra att maila in dina önskade 
tider till bokningen@malung-salen.se alternativt ringa till lokalbokningsansvarig.  

Säsongsbokning 

Föreningar med kontinuerlig verksamhet ges möjlighet att boka sina fasta veckotider 
säsongsvis: 

Inomhussäsong (september - maj) - ansökan inlämnad senast 31 maj. 

Sommarsäsong (juni – augusti) - ansökan inlämnad senast 29 april. 

http://fri.malung-salen.se/bokning/
mailto:bokningen@malung-salen.se


Korttidsbokning 

Föreningar med mer sporadisk verksamhet bokar vid behov bland de tider som finns 
tillgängliga, så kallad korttidsbokning. Förening som väljer att korttidsboka kommer 
inte att omfattas av någon prioritetsordning och får tid i önskad lokal i mån av plats. 
För att garantera bokningen bör den göras 3 dagar innan den aktuella tiden. 
Omklädningsrum kan inte garanteras vid bokning av lokaler. 

Avbokning 

Lokaler som har bokats, men av någon anledning inte kommer att nyttjas som 
planerat, ska avbokas. På så sätt kan lokalerna istället komma till nytta för annan 
förening. 

Lokal som inte kan nyttjas ska avbokas minst 24 timmar innan bokad tid. Avbokning 
sker på webben alternativt per mail eller telefon till bokningsansvarig. Lokal som inte 
bokas av senast 24 timmar innan avtalad bokning kommer att debiteras kostnad 
enligt prisgrupp 2 oavsett om den nyttjats eller inte. 

Fritidsenhetens avbokningar 

Bokade tider enligt nolltaxa kan avbokas av fritidsenheten till förmån för 
evenemang,      lägerverksamhet eller prioriterade tävlingar och matcher. 

Kunden informeras i god tid och kan inte ställa krav på kompensation. 

Prioritering av tider vid bokning av hallar 

Registrerade föreningar, organisationer och privatpersoner kan ansöka om tider till 
de säsonger som fritidsenheten schemalägger. Prioriteringsordningen gäller endast 
för hyrestagare som bokar sina tider terminsvis: 

1. Barn- och ungdomsverksamhet vars huvudsakliga verksamhet är förlagd inomhus.

2. Övrig barn- och ungdomsverksamhet.

3. Elit (träning på elitnivå i inomhusidrott).

4. Förening som bedriver motionsverksamhet i grupp vars aktivitet i huvudsak
bedrivs inomhus.

5. Verksamhet som inte ryms inom ovan beskrivning. Kan vara regelbunden träning
med fåtal deltagare, som inte bedrivs i föreningsformat.



Taggar och nycklar 

Föreningar som bokar lokaler säsongsvis måste köpa en tagg/nyckel per träningsgrupp 
som bokar en viss lokal. Vid avslut av en bokning eller en träningsgrupp kontakta 
bokningsansvarig för att koda om taggen utan kostnad. Taggen kan då användas till  en 
ny träningsgrupp, alternativt avkodas om den inte ska användas. 

Vid korttidsbokning lämnas taggen alltid tillbaka annars träder straffavgift in, då det 
inte kostar att få en tillfällig tagg. 

Vid korttidsbokning av kommunala lokaler finns det fem olika utlämningsställen 
för nycklar och taggar. Hyrestagaren hämtar och lämnar nyckel/tagg enligt 
överenskommelse. Då informeras också om lås- och larmrutinerna för aktuell 
lokal.                Hyrestagaren ansvarar också för att återlämna den till utlämningsstället 
under nästföljande vardag, om inte annat överenskommet 

Evenemang 

Vid bokning för evenemang upprättas separat avtal. Eftersom evenemang 
inte är föreningarnas ordinarie verksamhet gäller inte 0-taxan. 

Med evenemang menas i detta sammanhang verksamhet som pågår under 
en längre sammanhängande period och som därmed begränsar utrymmet för 
andra verksamheter, samt aktiviteter som medför extra arbete, planering eller 
andra kostnader för kommunen. Exempel på evenemang är tävlingar, 
cup/mästerskap, övernattningar, konserter, mässor, loppis, andra publika 
event, områdesdagar och när en anläggning ska användas för annan 
verksamhet än den är avsedd för. 

Evenemangspriserna gäller för anläggningar i befintligt skick, under respektive 
anläggnings öppettider, samt normal städning av lokalen. I annat fall tillkommer 
extra kostnader. 



Ansökan om evenemang 

Vid evenemang ska särskilt avtal upprättas med bokningen. Arrangören ska vid varje 
aktivitet beskriva denna på en evenemangsansökan (bilaga 1). Ansökan om 
evenemang ska ha inkommit senast 8 veckor före evenemangets start.  

Avtal om evenemanget ska vara påskrivet av båda parter senast 4 veckor före 
evenemangets start. Om avtal inte upprättas senast 4 veckor före evenemanget kan 
uppbokade anläggningar komma att avbokas och eventuella kostnader enligt 
avtalsförslaget debiteras kunden. 

Säkerhet 

Arrangören ska alltid utse en säkerhetsansvarig för evenemanget. Arrangören 
bekostar vakt, om kommunen bedömer att sådan krävs. Särskilda krav på säkerhet 
ska framgå av avtalet. Detta inkluderar även brandsäkerhet (bilaga 3). Om lokalen 
ska användas för övernattning ska ansökan om förläggning lämnas in (bilaga 2). 

Ordningsregler 

• Hyrd lokal får inte tas i bruk före bokad tid. Som exempel får eventuella nät,
sarger eller andra inventarier får inte monteras före bokad starttid.

• Ansvarig hyresgäst som är över 18 år ska ständigt finnas närvarande och är
den av gruppen som sist lämnar lokalen.

• Lokalen ska vara grovstädad och eventuell utrustning ska vara bortplockad
vid hyrtidens slut.

• Omklädning får ske 20 minuter före hyrtidens start.

• Bokad lokal får inte överlåtas till annan, s.k. andrahandsuthyrning.

• All användning av alkohol och droger är förbjuden i och omkring hyrd lokal.

• Tecknad ansvarsförsäkring ska kunna uppvisas.

• För bokning av kök i skola finns andra krav som delges vid förfrågan.

För att föreningar eller organisationer ska kunna nyttja rum belägna på biblioteket 
ska detta ske inom bibliotekets öppettider. Detta gäller även de organisationer som 
hyra enligt taxa. Rummen som bokas av organisationer får användas för interna 
mötet och träffar etc. Önskar man låna rum för att bjuda in till öppna mötet, 
behöver detta godkännas av bibliotekets chef.

Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att pröva om uthyrning kan ske 
i enlighet med demokratiska principer och kommunal värdegrund. 

Lås/larm Ansvarig ledare ska lämna lokalen sist och därmed säkerställa att alla 
dörrar är låsta. OBS! Gäller även nödutgångarna. 



Fel- och skadeanmälan 

Eventuella fel eller i samband med aktivitet uppkomna skador på lokalen ska 
anmälas till Fritidsenheten via e-post bokningen@malung-salen.se  

Städinstruktion 

• Hyrestagaren ansvarar för att lokaler/utrymmen är rengjorda och
iordningställda  efter avslutad aktivitet. Gäller även toaletter och duschar.

• Där det finns ett öppet städförråd är det fritt att låna städutrustning.
Städinstruktioner finns i dessa förråd. Använd föreslagna metoder och medel.
Ställ sedan tillbaka utrustningen där den hör hemma.

• Kontrollera även kringområden så som läktare, korridor, foajé.

• Använd de återvinningskärl och papperskorgar som finns för skräp. Töm
dessa efter avslutad aktivitet och släng sopsäckarna i sopkärlet utanför
lokalen.

• Kontrollera att alla kranar är stängda och lampor är släckta.

Avgifter 

Vid förseelser utanför gällande ordningsregler kommer faktiska avgifter och 
kostnader att debiteras. Upprepade förseelser kan leda till avstängning. 

Kontaktuppgifter 

Webbplats: http://fri.malung-salen.se/bokning/ 

e-post: bokningen@malung-salen.se

mailto:bokningen@malung-salen.se
http://fri.malung-salen.se/bokning/
mailto:bokningen@malung-salen.se


Tjänsteutlåtande 
Sida 

2022-09-29 1
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Kultur- och fritidsförvaltningen  Kultur- och fritidsnämnden 
Linda Örneblad  
linda.orneblad@malung-salen.se 
0280-18301  

Dnr KFN/2022:117 

Taxor inom Kultur- och fritidsnämnd 2023 

Förslag till beslut 
1. Taxor inom kultur- och fritidsnämnden för 2023 antas.
2. Taxor för träningskort i Sälengymmet höjs med 50 kr förutom dagkort.

Taxa införs för personer äldre än 75 år. Årskort 500 kr, Halvårskort
250 kr, månadskort 50 kr och dagskort 50 kr.

3. Priset på plastkassar ökar från 2 kr till 5 kr på grund av den ökade
plastskatten.

4. Taxa för skidspår höjs med 50 kr för säsongskort och 10 kr för
dagskort.

Kommunfullmäktiges beslutar om ärendet slutligen. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen reviderar samlingsdokument över alla taxor 
inom Kultur- och fritidsnämnden.  

Kommunen har en stor utmaning gällande ökade energikostnader och 
behöver därför justera priset för träning i gym och skidspår.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Samlingsdokumentet, Taxor och Avgifter 2022 Kultur och 
fritidsförvaltningen, Malung- Sälens kommun 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidschefen 
Ekonomihandläggare på Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ekonomichefen 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 209
Riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionsnedsatta (KS/2022:722)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta

antas att gälla från och med 2023-01-01.
2. Hyror på särskilt boende höjs med 15 % från och med 2023-01-01.

Beskrivning av ärendet 
En översyn av nämndens riktlinjer för avgifter inom omsorgen av äldre och 
funktionsnedsatta har genomförts.  

Hyror inom särskilt boende har inte justerats sen många år tillbaka. En 
ökning på nuvarande hyror föreslås därför med 10 % att gälla från och med 
2023-01-01, därefter ska hyressättningen följa utvecklingen utifrån de 
förhandlingar som sker mellan Hyresgästföreningen och bostadsbolaget 
Malungshem gällande hyreslägenheter.  

Inköp förbrukningsvaror hanteras på olika sätt inom våra enheter för särskilt 
boende. Någon enhet har ambulerande ”kioskvagn”, där förbrukningsvaror 
kan köpas av privatperson som handlat i affär och säljer vidare utan egen 
vinning. Där det inte finns frivilliga som har ”kioskvagn” uppmanas 
företrädare till brukaren att göra inköpen i affär. För att jämställa hantering 
av inköp förbrukningsvaror och underlätta för både personal och 
företrädare till brukare, föreslås att inköp av tvätt- och rengöringsmedel, 
tvättlappar samt toa- hushållspapper inhandlas av kommunen och 
debiteras brukaren med 195 kr per månad. 

Avgift för hjälpmedel tas bort, då ett nytt regelverk för detta föreslagits av 
Regionens Hjälpmedelsnämnd och vi inte vet hur det kommer att se ut 
framåt. Dessutom säger socialtjänstlagen (SoL) att kommunen ska höja 
minimibeloppet i skälig omfattning om enskild på grund av särskilda 
omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp 
(SoL 8 kap. 7 §). Utgångspunkten bör vara att kostnaden i vart fall uppgår 
till ett par hundra kronor per månad (SOU 2000/01:149). Minimibeloppet 
ska täcka normalkostnader för en enskild och utgår från konsumentverkets 
norm. För förbrukningsvaror är detta belopp 120 kr för en ensamstående 
person år 2022. 

Tidigare har socialnämnden tagit ut avgifter för boendestöd motsvarande 
hemtjänstavgifter. I detta förslag är det borttaget. Motivering är att avgiften 
har bidragit till att brukare som är i behov av insatsen har avsagt sig denna 
av ekonomiska skäl. Boendestöd ska dessutom inte jämställas med 
hemtjänst eftersom boendestöd är en insats som ska leda till att brukarna 
ska bli mer självständiga medan hemtjänst är insatser där brukarna inte 
själva kan utföra insatserna som de är i behov av.  

Dagens sammanträde 

14



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslår att avgiften höjs med 15% då ingen höjning har 
skett av taxan på 10 år och kommunens kostnader för bland annat el, 
energi och förbrukningskostnader ökar. Hyreshöjningar i hyresrätter, bland 
annat Malungshem, har under dessa år skett årligen. Bostadstillägg kan 
sökas av den enskilde från staten. I bidraget finns idag ett kostnadstak som 
de allra flesta inte når upp till. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och 
funktionsnedsatta antas att gälla från och med 2023-01-01 samt att hyror 
på särskilt boende höjs med 15 % från och med 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för avgifter inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta 

Beslutet skickas till 
Socialchef MO 
Avdelningschef AJ 
Avdelningschef A-KN 
Handläggare vård och omsorg A-LG 
Kommunfullmäktige 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 372
Riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionsnedsatta (KS/2022:722)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta

antas att gälla från och med 2023-01-01.
2. Hyror på särskilt boende höjs med 10 % från och med 2023-01-01.

Beskrivning av ärendet 
En översyn av nämndens riktlinjer för avgifter inom omsorgen av äldre och 
funktionsnedsatta har genomförts.  

Hyror inom särskilt boende har inte justerats sen många år tillbaka. En 
ökning på nuvarande hyror föreslås därför med 10 % att gälla från och med 
2023-01-01, därefter ska hyressättningen följa utvecklingen utifrån de 
förhandlingar som sker mellan Hyresgästföreningen och bostadsbolaget 
Malungshem gällande hyreslägenheter.  

Inköp förbrukningsvaror hanteras på olika sätt inom våra enheter för särskilt 
boende. Någon enhet har ambulerande ”kioskvagn”, där förbrukningsvaror 
kan köpas av privatperson som handlat i affär och säljer vidare utan egen 
vinning. Där det inte finns frivilliga som har ”kioskvagn” uppmanas 
företrädare till brukaren att göra inköpen i affär. För att jämställa hantering 
av inköp förbrukningsvaror och underlätta för både personal och 
företrädare till brukare, föreslås att inköp av tvätt- och rengöringsmedel, 
tvättlappar samt toa- hushållspapper inhandlas av kommunen och 
debiteras brukaren med 195 kr per månad. 

Avgift för hjälpmedel tas bort, då ett nytt regelverk för detta föreslagits av 
Regionens Hjälpmedelsnämnd och vi inte vet hur det kommer att se ut 
framåt. Dessutom säger socialtjänstlagen (SoL) att kommunen ska höja 
minimibeloppet i skälig omfattning om enskild på grund av särskilda 
omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp 
(SoL 8 kap. 7 §). Utgångspunkten bör vara att kostnaden i vart fall uppgår 
till ett par hundra kronor per månad (SOU 2000/01:149). Minimibeloppet 
ska täcka normalkostnader för en enskild och utgår från konsumentverkets 
norm. För förbrukningsvaror är detta belopp 120 kr för en ensamstående 
person år 2022. 

Tidigare har socialnämnden tagit ut avgifter för boendestöd motsvarande 
hemtjänstavgifter. I detta förslag är det borttaget. Motivering är att avgiften 
har bidragit till att brukare som är i behov av insatsen har avsagt sig denna 
av ekonomiska skäl. Boendestöd ska dessutom inte jämställas med 
hemtjänst eftersom boendestöd är en insats som ska leda till att brukarna 
ska bli mer självständiga medan hemtjänst är insatser där brukarna inte 
själva kan utföra insatserna som de är i behov av.  



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för avgifter inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta 

Beslutet skickas till 
Socialchef MO 
Avdelningschef AJ 
Avdelningschef A-KN 
Handläggare vård och omsorg A-LG 
Kommunfullmäktige 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-11-09 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 100
Riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionsnedsatta - åtgärder för budget i balans (SN/2022:259)

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta riktlinjer för

avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta att gälla
från och med 2023-01-01.

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att hyror på särskilt
boende höjs med 10 % från och med 2023-01-01.

3. Punkten justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet 
En översyn av nämndens riktlinjer för avgifter inom omsorgen av äldre och 
funktionsnedsatta har genomförts.  

Hyror inom särskilt boende har inte justerats sen många år tillbaka. En 
ökning på nuvarande hyror föreslås därför med 10 % att gälla från och med 
2023-01-01, därefter ska hyressättningen följa utvecklingen utifrån de 
förhandlingar som sker mellan Hyresgästföreningen och bostadsbolaget 
Malungshem gällande hyreslägenheter.  

Inköp förbrukningsvaror hanteras på olika sätt inom våra enheter för särskilt 
boende. Någon enhet har ambulerande ”kioskvagn”, där förbrukningsvaror 
kan köpas av privatperson som handlat i affär och säljer vidare utan egen 
vinning. Där det inte finns frivilliga som har ”kioskvagn” uppmanas 
företrädare till brukaren att göra inköpen i affär. För att jämställa hantering 
av inköp förbrukningsvaror och underlätta för både personal och 
företrädare till brukare, föreslås att inköp av tvätt- och rengöringsmedel, 
tvättlappar samt toa- hushållspapper inhandlas av kommunen och 
debiteras brukaren med 195 kr per månad. 

Avgift för hjälpmedel tas bort, då ett nytt regelverk för detta föreslagits av 
Regionens Hjälpmedelsnämnd och vi inte vet hur det kommer att se ut 
framåt. Dessutom säger socialtjänstlagen (SoL) att kommunen ska höja 
minimibeloppet i skälig omfattning om enskild på grund av särskilda 
omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp 
(SoL 8 kap. 7 §). Utgångspunkten bör vara att kostnaden i vart fall uppgår 
till ett par hundra kronor per månad (SOU 2000/01:149). Minimibeloppet 
ska täcka normalkostnader för en enskild och utgår från konsumentverkets 
norm. För förbrukningsvaror är detta belopp 120 kr för en ensamstående 
person år 2022. 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-11-09 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Tidigare har socialnämnden tagit ut avgifter för boendestöd motsvarande 
hemtjänstavgifter. I detta förslag är det borttaget. Motivering är att avgiften 
har bidragit till att brukare som är i behov av insatsen har avsagt sig denna 
av ekonomiska skäl. Boendestöd ska dessutom inte jämställas med 
hemtjänst eftersom boendestöd är en insats som ska leda till att brukarna 
ska bli mer självständiga medan hemtjänst är insatser där brukarna inte 
själva kan utföra insatserna som de är i behov av.  

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för avgifter inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta 

Beslutet skickas till 
Socialchef MO 
Avdelningschef AJ 
Avdelningschef A-KN 
Handläggare vård och omsorg A-LG 
Kommunfullmäktige 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-19 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 151
Riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionsnedsatta - åtgärder för budget i balans (SN/2022:259)

Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta riktlinjer för

avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta att gälla
från och med 2023-01-01.

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att hyror på särskilt
boende höjs med 10 % från och med 2023-01-01.

Beskrivning av ärendet 
En översyn av nämndens riktlinjer för avgifter inom omsorgen av äldre och 
funktionsnedsatta har genomförts.  

Hyror inom särskilt boende har inte justerats sen många år tillbaka. En 
ökning på nuvarande hyror föreslås därför med 10 % att gälla från och med 
2023-01-01, därefter ska hyressättningen följa utvecklingen utifrån de 
förhandlingar som sker mellan Hyresgästföreningen och bostadsbolaget 
Malungshem gällande hyreslägenheter.  

Inköp förbrukningsvaror hanteras på olika sätt inom våra enheter för särskilt 
boende. Någon enhet har ambulerande ”kioskvagn”, där förbrukningsvaror 
kan köpas av privatperson som handlat i affär och säljer vidare utan egen 
vinning. Där det inte finns frivilliga som har ”kioskvagn” uppmanas 
företrädare till brukaren att göra inköpen i affär. För att jämställa hantering 
av inköp förbrukningsvaror och underlätta för både personal och 
företrädare till brukare, föreslås att inköp av tvätt- och rengöringsmedel, 
tvättlappar samt toa- hushållspapper inhandlas av kommunen och 
debiteras brukaren med 195 kr per månad. 

Avgift för hjälpmedel tas bort, då ett nytt regelverk för detta föreslagits av 
Regionens Hjälpmedelsnämnd och vi inte vet hur det kommer att se ut 
framåt. Dessutom säger socialtjänstlagen (SoL) att kommunen ska höja 
minimibeloppet i skälig omfattning om enskild på grund av särskilda 
omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp 
(SoL 8 kap. 7 §). Utgångspunkten bör vara att kostnaden i vart fall uppgår 
till ett par hundra kronor per månad (SOU 2000/01:149). Minimibeloppet 
ska täcka normalkostnader för en enskild och utgår från konsumentverkets 
norm. För förbrukningsvaror är detta belopp 120 kr för en ensamstående 
person år 2022. 

Tidigare har socialnämnden tagit ut avgifter för boendestöd motsvarande 
hemtjänstavgifter. I detta förslag är det borttaget. Motivering är att avgiften 
har bidragit till att brukare som är i behov av insatsen har avsagt sig denna 
av ekonomiska skäl. Boendestöd ska dessutom inte jämställas med 
hemtjänst eftersom boendestöd är en insats som ska leda till att brukarna 
ska bli mer självständiga medan hemtjänst är insatser där brukarna inte 
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själva kan utföra insatserna som de är i behov av. 

Dagens sammanträde 
Socialchefen föredrar ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
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Riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och 
funktionsnedsatta  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för avgifter inom 
omsorgen om äldre och funktionsnedsatta att gälla från och med  
2023-01-01. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att hyror på särskilt boende höjs 
med 10 % från och med 2023-01-01.  

Beskrivning av ärendet 
En översyn av nämndens riktlinjer för avgifter inom omsorgen av äldre och 
funktionsnedsatta har genomförts.  

Hyror inom särskilt boende har inte justerats sen många år tillbaka. En 
ökning på nuvarande hyror föreslås därför med 10 % att gälla från och med 
2023-01-01, därefter ska hyressättningen följa utvecklingen utifrån de 
förhandlingar som sker mellan Hyresgästföreningen och bostadsbolaget 
Malungshem gällande hyreslägenheter.  

Inköp förbrukningsvaror hanteras på olika sätt inom våra enheter för särskilt 
boende. Någon enhet har ambulerande ”kioskvagn”, där förbrukningsvaror 
kan köpas av privatperson som handlat i affär och säljer vidare utan egen 
vinning. Där det inte finns frivilliga som har ”kioskvagn” uppmanas 
företrädare till brukaren att göra inköpen i affär. För att jämställa hantering av 
inköp förbrukningsvaror och underlätta för både personal och företrädare till 
brukare, föreslås att inköp av tvätt- och rengöringsmedel, tvättlappar samt 
toa- hushållspapper inhandlas av kommunen och debiteras brukaren med 
195 kr per månad. 

Avgift för hjälpmedel tas bort, då ett nytt regelverk för detta föreslagits av 
Regionens Hjälpmedelsnämnd och vi inte vet hur det kommer att se ut 
framåt. Dessutom säger socialtjänstlagen (SoL) att kommunen ska höja 
minimibeloppet i skälig omfattning om enskild på grund av särskilda 
omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp (SoL 
8 kap. 7 §). Utgångspunkten bör vara att kostnaden i vart fall uppgår till ett 
par hundra kronor per månad (SOU 2000/01:149). Minimibeloppet ska täcka 
normalkostnader för en enskild och utgår från konsumentverkets norm. För 
förbrukningsvaror är detta belopp 120 kr för en ensamstående person år 
2022. 
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1 Allmänt om avgifter 
1.1 Lagrum 

Kommunens avgiftssystem och dess riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och 
funktionsnedsatta styrs av olika lagar och förordningar.  
Till dessa hör:  
Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. Avgifter § 1-9 samt kap16. Övriga bestämmelser, 
överklagande och verkställighet av beslut § 3. 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 17 kap. § 8. 
Jordabalken (1970:994) 12 kap. § 1, § 55 och § 55 d. 

1.2 Högkostnadsskydd 
För vård, omsorg och socialt stöd, finns ett högkostnadsskydd, dvs. en högsta avgift för 
hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende, dagverksamhet och hembesök utförda av 
hälso- och sjukvårdspersonal. Avgiften anges som andel av prisbasbeloppet och motsvarar 
en tolftedel av 0,5392 x prisbasbeloppet.  

2 Inkomstbegrepp 
2.1 Avgiftsunderlag 

Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under 
de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad. 

2.2 Nettoinkomst 
Huvudtillämpningen av avgiftssystemets nettoinkomstbegrepp är att den enskildes olika 
bruttoinkomster utifrån inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital läggs samman 
varefter skatter med hänsyn till gällande skatte- och skattereduktionsregler avräknas.  

2.3 Avgiftsutrymme 
Beräkningen av den enskildes disponibla avgiftsutrymme går till på följande sätt: 

Bruttoinkomster 
minus skatter 
minus nettobostadskostnad (boendekostnad minus ev BTP) 
minus fastställt förbehållsbelopp 

= disponibelt avgiftsutrymme 

De sammanlagda avgifterna får ej överstiga avgiftsutrymmet, eller högsta avgiften för 
hemtjänst enligt omsorgstaxa punkt 6.1. 

2.4 Ändrade inkomstförhållanden 
Omsorgstagare är skyldig att inlämna förändrade pensionsinkomster och övriga 
deklarationsuppgifter som kan medföra ändring av avgift. Uppgifter om förändringar ska 
kunna styrkas.  

3 Inkomstberäkning för skilda civilstånd 
3.1 Ensamstående 

Den enskildes inkomster beräknas enligt punkt 2.2 och 2.3 
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3.2 Sammanboende makar 
I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas 
sammanlagda inkomst. Eftersom biståndsbeslut gäller den enskilda personen var för sig och 
service-insatserna kan variera för vardera maken, beräknas också avgifter för varje enskild 
person. Detsamma gäller för registrerade partners.  

För makar/registrerade partners som delar en gemensam bostad i den särskilda boende-
formen beräknas varje enskild person. Debitering av hyra sker på den eller de som i 
hyresavtalet står angivna som hyresgäst/er. Mat och omsorgsavgift debiteras på vardera 
boende. 

3.3 Särboende makar 
Inkomsterna slås alltid ihop och delas på två. Om den ena maken flyttat till särskilt boende, 
betraktas de som ensamstående vid avgiftsberäkning och minimibeloppet beräknas utifrån 
detta. Information om att kontakta Pensionsmyndigheten för att begära höjd pension ges på 
utskickad inkomstförsäkran samt avgiftsbeslut för särskilt boende. 

3.4 Sambo ej makar 
För sambor beräknas varje enskild person och boendekostnaden delas på två. Med sambor 
avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har 
gemensamt hushåll.  

4 Minimibelopp - Förbehållsbelopp 
4.1 Minimibelopp 

Den enskilde ska ha rätt att förbehålla sig av sina egna medel för att täcka normala 
levnadskostnader utifrån ett lagstadgad minimibelopp. Beloppets nivå anges som andel av 
prisbasbeloppet. För ensamstående gäller en tolftedel av 1,4044 procent av prisbasbeloppet 
för sammanlevande makar och sammanboende gäller en tolftedel av 1,1694 procent av 
prisbasbeloppet. 

4.2 Förbehållsbelopp 
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. 

4.2.1 Höjning av minimibelopp 
Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av 
särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp.  

Exempel på särskilda omständigheter som kan ge rätt till höjning av minimibeloppet kan vara 
att en person betalar underhållskostnad för barn, har fördyrade kostnader för resor eller har 
kostnader för god man.  

I kommunen sker tillägg för nedanstående poster: 
 Matabbonemang i särskilt boende ger rätt till tillägg på minimibeloppet. I särskilt

boende ges tillägg för det av Konsumentverket framtagna schablonbeloppet för
individuella matkostnader, all mat lagas hemma 61-74 år.

Hushåll med hemmavarande barn eller ungdomar 
För hushåll med hemmavarande barn eller ungdomar och där förälder/föräldrar erhåller 
hemtjänst, utgår tillägg som är fastställt för olika åldrar och följer Konsumentverkets norm för 
skäliga levnadskostnader.  

I övrigt ska en individuell prövning ske vid höjning av minimibelopp enligt ovanstående skäl. 
Om den enskilde saknar bostadstillägg/bidrag, ges information och stöd till att söka detta.  
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4.2.2 Sänkning av minimibelopp 
Sänkning av minimibelopp kan endast ske då den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i 
det angivna förbehållsbeloppet därför att kostnaden tillhandahålls kostnadsfritt.  

Personer i särskilt boende får nedsättning av minimibeloppet för följande: 
Huhållsel 
Vatten och avlopp 
Dagstidningar (ingår i post Medier) 
Hemutrustning (60%), specialsäng med madrass, möbler och husgeråd i 
gemensamhetsutrymmen  

Beräkningen grundar sig på konsumentverkets senaste pris- och konsumtions-
undersökningar 

En tolftedel av de beräknade kostnaderna sker som avdrag på minimibeloppet per månad. 

4.2.3 Särregler för omsorgstagare, 65 år och yngre 
För omsorgstagare 65 år och yngre, gäller minimibelopp för ensamboende med ett tillägg på 
10 procent. Ytterligare höjning av minimibeloppet gäller då den enskilde pga särskilda 
omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska vara av varaktig karaktär. Se 
punkt 4.2.1.  

För minderåriga som inte har egen inkomst och som är enda servicemottagare i hushållet 
beräknas en månadsavgift på varje förälder till högst ett takbelopp motsvarande 
Försäkringskassans underhållsstöd per månad.  

5 Bostadskostnader 
5.1 Underlag för beräkning av bostadskostnad i ordinärt boende 

I det fall enskild erhåller bostadstillägg används den framräknade bostadskostnaden som 
hämtats elektroniskt från Försäkringskassan. 

I övriga fall beräknas bostadskostnaden för olika bostadstyper enligt de schablonregler som 
tillämpas av Pensionsmyndigheten vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer.  

5.2 Hyressättning i kommunens särskilda boendeformer 
Hyressättning följer utvecklingen utifrån de förhandlingar som sker mellan 
hyresgästföreningen och bostadsbolaget Malungshem. I normalfallet gäller prisändring från 
och med 1 januari årligen. 

5.3 Högsta avgift för bostad som inte omfattas av hyreslagen 
För omsorgstagare i särskilt boende där bostaden inte omfattas av hyreslagen, debiteras 
högsta avgift för bostad som inte omfattas av hyreslagen. Avgiften anges som andel av 
prisbasbeloppet och motsvarar en tolftedel av 0,5539 x prisbasbeloppet. 

5.4 Debitering av hyra - boendekostnad 
Hyresavgift debiteras i efterskott från och med den dag som hyresgäst har tackat ja till 
inflyttningsklar lägenhet till uppsägning sker från endera parten. Vid upphört hyreskontrakt 
från endera parten, debiteras hyra till den dag lägenheten är disponibel för ny hyresgäst. 
Detta innebär att lägenheten ska vara urstädad och omöblerad.   

Vid flytt från bostad som inte omfattas av hyreslagen, debiteras bokostnad till och med 
utflyttandedatum.  
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5.5 Byte av bostadstyp 
Vid byte av bostadstyp inom en särskild boendeform, som innebär förändrad hyresavgift, 
debiteras den nya hyran nästkommande hel månad.  

6 Omsorgstaxa 
6.1 Omsorgsavgift enligt nivå och insatstid 

Nivåtaxa debiteras som en månadsavgift utifrån schablontider på de insatser och antal besök 
som beslutats av biståndshandläggare. Enstaka insatser, avlösning i hemmet, 
hushållsarbete och social samvaro beviljas i form av individuell tid.  

6.1.1 Schablontid 
Schablontider beräknas i hundradelar per besök. Tiderna är framtagna utifrån den tid som 
normalt beräknas åtgå för en person utan omvårdnadsbehov att utföra de insatser som 
beviljats. Tanken med detta är att avgiften inte ska vara beroende av den enskilde 
brukarens vårdtyngd.  

Insats Schablontid/timmar 
Dusch 0,25 tim/besök 
Egenvård 0,08 tim/besök 
Inköp/ärenden 0,08 tim/besök 
Matberedning 0,25 tim/besök 
Matlagning (ej lunch) 0,16 tim/besök 
Matlagning lunch 0,50 tim/besök 
Personlig hygien 0,16 tim/besök 
Utevistelse 0,16 tim/besök 
Tillsyn 0,08 tim/besök 
Tvätt och klädvård 0,42 tim/besök 
Särskilt boende – omvårdnad/service 1,64 tim/vecka 
Bostad med särskild service 1.64 tim/vecka 

Vid sammanräkning av beviljade insatser beräknas en kalendermånad alltid som 4,33 
veckor.  

6.1.2 Nivåtaxa 
Avgiftstak - Högkostnadsskydd 

Nivå 1= 1-3,99 timmar/månad Aktuellt prisbasbelopp x 0,9% x1 tim 
Nivå 2= 4-6,99 timmar/månad Aktuellt prisbasbelopp x 0,9% x 4 tim 
Nivå 3= 7 – timmar/månad 0,5392 x aktuellt prisbasbelopp/12 mån. 

6.2  Debiteringsbestämmelser 

6.2.1 Påbörjad eller avslutad omsorgsavgift 
Vid påbörjad eller avslutad omsorg, delas omsorgsavgiften med 30 och avgift tas ut endast 
för den del av månad som beslutet gäller.   

6.2.2 Frånvaro under pågående beslutsperiod 
Vid frånvaro med minst 30 kalenderdagar reduceras hela omsorgsavgiften. 

Vid frånvaro, kortare än 30 kalenderdagar, kontrolleras antal faktiskt utförda timmar den 
aktuella månaden. Eventuell reducering sker i det fall månadsavgiften överstiger det aktuella 
högkostnadsskyddet enligt punkt 6.1. 
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7 Matavgifter 
7.1 Matabonnemang i särskilt boende – boende med särskild service -

korttidsplats 
Matabonnemang eller jämförbart kosttillskott debiteras i efterskott från inflyttandedag och 
per kalendermånad. I de fall vårdtagaren inte vill äta, men erbjuds för sitt eget bästa, sker 
inga avdrag.  

Kostnaden för ett matabonnemang är 3 900 kr per månad. 

7.1.1 Reducering av matkostnad  
Enstaka avdrag från matabonnemang sker ej vid frånvaro under dag, exempelvis resa till 
anhörig, det egna hemmet eller dylikt. Vid annan frånvaro från den särskilda boendeformen 
– korttidsplatsen i mer än ett dygn, vid t ex sjukhusvistelse, besök hos anhörig eller dylikt,
reduceras matkostnad. Avdrag räknas från dag efter resdag till och med återkomstdag.

Reducering sker med 1/30 del per dag. 

7.2  Dagverksamhet 
Vid besök på dagverksamhet debiteras måltid med 70 kr/portion. 

7.3  Kommunens trygghetsboende 
Boende på kommunens trygghetsboende kan välja att köpa lunch till en kostnad av 
70 kr/portion. 

8 Övriga avgifter inom vård och omsorg 
8.1  Trygghetslarm 

Fast pris för trygghetslarm är 350 kr per månad. Avgiften inräknas i högkostnadsskyddet 
och debiteras under förutsättning att avgiftsutrymme finns.  

8.2  Hemsjukvård/besök enligt hälso- och sjukvårdslagen 
Avgift för hembesök utfört av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut i ordinärt 
boende, debiteras med 150 kronor per besök eller max 450 kronor per kalendermånad. 
Avgiften inräknas i högkostnadsskyddet och kan aldrig överstiga avgiftsutrymmet för den 
enskilde. 

Hembesök och vårdåtgärder som utförs i särskilda boendeformer, bostäder med särskild 
service och vid dagverksamheter är avgiftsfri.  

8.3  Förbrukningsvaror 
Tvätt- och rengöringsmedel, tvättlappar, toalett- och hushållspapper tillhandahålls av 
kommunen och debiteras med ett fast pris på 195 kronor per månad. 

8.4  Lägenhetsstäd 
Vid kommunalt utförd städning av utflyttad omsorgstagares lägenhet i särskild boendeform, 
debiteras ett fast pris på 200 kr.   



Sid 8 

8.5  Avgift i boendeform hos annan vårdgivare 
Om en vårdtagare i särskilt boende, för vilken kommunen har betalningsansvar för vården, 
vistas i boendeform hos annan vårdgivare, debiteras fortsatt normal avgift enligt punkt 6. 
Hyra debiteras enligt punkt 5.4, eller vårdgivarens hyreskostnad till kommunen i det fall 
vårdtagarens kontrakt upphört eller upphör inom kommunens särskilda boendeform. 

9 Jämkning 
9.1  Jämkning av matkostnad 

Vid negativt avgiftsutrymme kan matkostnad eller jämförbart kosttillskott jämkas om du har 
en förmögenhet understigande två prisbasbelopp.  

9.2  Jämkning dubbel boendekostnad 
Enligt Lag (1993:406) om kommunalt stöd till boendet får en kommun lämna enskilda 
hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader för att anskaffa eller inneha en 
permanentbostad.  

Vid ensamståendes flyttning till bostad i särskild boendeform bereds den enskilde 
ekonomisk möjlighet att avveckla sin tidigare bostad (gäller ej när släktingar såsom syskon, 
barn eller dylikt bor i den gamla bostaden). Avvecklingstiden får uppgå till högst tre 
månader. Under den tid som den enskilde har dubbla bostadskostnader, dock högst tre 
månader, jämkas boendekostnaden på den beräknade avgiften.   

Avvecklingstiden kan för bostadsrätt och egen fastighet efter särskild prövning förlängas till 
6 månader eller längre. Som grundregel gäller att alla kapitaltillgångar ska avyttras innan 
rätt till ytterligare jämkning sker. Detta betyder att kapitaltillgångar som har ett inte 
obetydligt andrahandsvärde ska försäljas och inkomsten ska användas till att täcka kostnad 
för uppehälle. Som kapitaltillgång räknas t.ex. bil, båt, fastighet, husvagn, 
pensionsförsäkring, sommarstuga m.m. Om en person har kontanter, banktillgodohavanden 
eller lätt realiserbara tillgångar, som exempelvis aktier och obligationer eller annan 
kapitalvara enligt ovan, ska de i första hand användas till dennes försörjning och livsföring i 
övrigt.  

Kvarstår önskemål om jämkning efter förlängd avvecklingstid, hänvisas den 
enskilde/närstående/god man till ansökan om försörjningsstöd via individ- och 
familjeomsorg.  

10 Allmänna bestämmelser för avgifter 
10.1 Debiteringsrutiner 

All debitering inom Vård och omsorgsavdelningen sker månadsvis i efterskott. Faktura 
utskickas i början av månad och förfaller i samma månadsslut.  

10.2 Uppgiftsvägran 
Omsorgstagare som ej lämnat erforderliga uppgifter för avgiftsprövning inom 30 dagar, 
debiteras full avgift från och med den månad hemtjänsten påbörjades.  

Individrelaterade uppgifter hämtas med automatik via Pensionsmyndigheten en gång per 
månad och kan föranleda en förändrad avgift för den enskilde.  
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Vid årsskiftet beaktas eventuella förändringar av skattebestämmelser, uppgifter för tillägg 
och nedsättning av minimibelopp som påverkar nettoinkomsten, likaså förändrad hyra eller 
boendekostnad.  

Övriga inkomster inhämtas årligen från omsorgstagaren. Utskick av inkomstförfrågan sker i 
slutet av januari och anpassas till bankernas utskick av årsredovisningar och pensions-
utbetalarnas utbetalningsbesked för det nya året.  Eventuellt förändrad avgift gäller fr om  
1 januari årligen.  

10.3 Avstå från att lämna inkomstuppgifter 
I de fall omsorgstagare valt att i inkomstförsäkran avstå från att lämna inkomstuppgifter och 
därmed är beredd att betala full avgift, gäller maxavgift enligt beslutad nivå, fram till dess att 
nya inkomstuppgifter inkommer.  

10.4 Betalning i efterhand och återbetalning 
Omsorgstagare som inte valt att avstå från att lämna inkomstuppgifter är skyldig att anmäla 
förändringar i inkomster och bostadsförhållanden som kan medföra ändring av avgift. En 
sådan förändring kan medföra att omsorgstagaren får betala i efterhand från tidpunkten för 
de ändrade förhållandena.  

Om omsorgstagaren missat att anmäla förändrade inkomster och bostadsförhållanden så 
betalar inte Socialtjänsten tillbaka avgifter i efterhand. Om Socialtjänsten handlagt ärendet 
på ett felaktigt sätt eller registrerat felaktiga uppgifter så kan avgifter återbetalas för hela 
perioden. 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 210
Riktlinjer egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem för
vård och behandling (HVB) eller familjehem (KS/2022:723)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Riktlinjer för egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem för vård 
och behandling (HVB) eller familjehem, antas att gälla från och med 2023-
01-01.

Beskrivning av ärendet 
Förslag till riktlinjer för egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem 
för vård och behandling (HVB) eller familjehem har tagits fram. 

För vuxen som på grund av missbruk befinner sig i ett hem för vård eller 
boende eller i ett familjehem föreslås en ersättning tas ut för uppehället. 
Maxbeloppet ska följa regeringens meddelade föreskrifter (6 kap.1§ SoF) 
och är för närvarande 80 kr per dag. En bedömning av enskilds 
betalningsförmåga sker för att fastställa egenavgiften.  

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det 
egna, föreslås föräldrarna att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i 
sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.  

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem för vård 
och behandling (HVB) eller familjehem 

Beslutet skickas till 
Socialchef MO 
Avdelningschef A-KN 
Enhetschef GE 
Handläggare vård och omsorg A-LG 
Kommunfullmäktige 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 373
Riktlinjer egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem för
vår och boende (HVB) eller familjehem (KS/2022:723)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
Riktlinjer för egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem för vård 
och behandling (HVB) eller familjehem, antas att gälla från och med 2023-
01-01.

Beskrivning av ärendet 
Förslag till riktlinjer för egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem 
för vård och behandling (HVB) eller familjehem har tagits fram. 

För vuxen som på grund av missbruk befinner sig i ett hem för vård eller 
boende eller i ett familjehem föreslås en ersättning tas ut för uppehället. 
Maxbeloppet ska följa regeringens meddelade föreskrifter (6 kap.1§ SoF) 
och är för närvarande 80 kr per dag. En bedömning av enskilds 
betalningsförmåga sker för att fastställa egenavgiften.  

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det 
egna, föreslås föräldrarna att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i 
sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.  

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem för vård 
och behandling (HVB) eller familjehem 

Beslutet skickas till 
Socialchef MO 
Avdelningschef A-KN 
Enhetschef GE 
Handläggare vård och omsorg A-LG 
Kommunfullmäktige 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-11-09 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 101
Riktlinjer egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i HVB
eller familjehem - åtgärder för budget i balans (SN/2022:260)

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta riktlinjer för

egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem för vård och
behandling (HVB) eller familjehem, att gälla från och med
2023-01-01.

2. Punkten justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet 
Förslag till riktlinjer för egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem 
för vård och behandling (HVB) eller familjehem har tagits fram. 

För vuxen som på grund av missbruk befinner sig i ett hem för vård eller 
boende eller i ett familjehem föreslås en ersättning tas ut för uppehället. 
Maxbeloppet ska följa regeringens meddelade föreskrifter (6 kap.1§ SoF) 
och är för närvarande 80 kr per dag. En bedömning av enskilds 
betalningsförmåga sker för att fastställa egenavgiften.  

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det 
egna, föreslås föräldrarna att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i 
sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.  

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem för vård 
och behandling (HVB) eller familjehem 

Beslutet skickas till 
Socialchef MO 
Avdelningschef A-KN 
Enhetschef GE 
Handläggare vård och omsorg A-LG 
Kommunfullmäktige 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-19 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 152
Riktlinjer egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i HVB
eller familjehem - åtgärder för budget i balans (SN/2022:260)

Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta riktlinjer för egenavgifter 
gällande barn/vuxna, placerade i hem för vård och behandling (HVB) eller 
familjehem, att gälla från och med 2023-01-01. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till riktlinjer för egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem 
för vård och behandling (HVB) eller familjehem har tagits fram. 

För vuxen som på grund av missbruk befinner sig i ett hem för vård eller 
boende eller i ett familjehem föreslås en ersättning tas ut för uppehället. 
Maxbeloppet ska följa regeringens meddelade föreskrifter (6 kap.1§ SoF) 
och är för närvarande 80 kr per dag. En bedömning av enskilds 
betalningsförmåga sker för att fastställa egenavgiften.  

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det 
egna, föreslås föräldrarna att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i 
sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.  

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem för vård 
och behandling (HVB) eller familjehem 

Beslutet skickas till 
Socialchef MO 
Avdelningschef A-KN 
Enhetschef GE 
Handläggare vård och omsorg A-LG 
Kommunfullmäktige 



Tjänsteutlåtande 
Sida 

2022-09-22 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Socialförvaltningen Socialnämnden 
Marie Olsson  
marie.olsson@malung-salen.se 
0280-184 64 

Dnr SN/2022:260 

Riktlinjer egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem för 
vår och boende (HVB) eller familjehem  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för egenavgifter 
gällande barn/vuxna, placerade i hem för vård och behandling (HVB) eller 
familjehem att gälla från och med 2023-01-01. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till riktlinjer för egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem för 
vård och behandling (HVB) eller familjehem har tagits fram. 

För vuxen som på grund av missbruk befinner sig i ett hem för vård eller 
boende eller i ett familjehem föreslås en ersättning tas ut för uppehället. 
Maxbeloppet ska följa regeringens meddelade föreskrifter (6 kap.1§ SoF) 
och är för närvarande 80 kr per dag. En bedömning av enskilds 
betalningsförmåga sker för att fastställa egenavgiften.  

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det 
egna, föreslås föräldrarna att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i 
sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem för vård och 
behandling (HVB) eller familjehem 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Tf Socialchef Marie Olsson 
Avdelningschef Anna-Karin Nygårdhs 
Enhetschef Gina Eriksson 
Handläggare vård och omsorg Anna-Lena Gustafsson 



Riktlinjer för egenavgifter gällande 
barn/vuxna, placerade i hem för vård eller 

boende (HVB) eller familjehem  



Lagrum 
Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. Avgifter § 1 
Socialförsäkringsbalk (2010:110) 19 kap. och 106 kap. 
Föräldrabalken (1949: 381) 7 kap. § 1 
Socialtjänstförordningen (2010:110) 6 kap § 2 
Lag om underhållsstöd (1966:1030)  

Stöd- och hjälpinsatser i hem för vård eller boende (HVB) eller  familjehem, vuxna 
För vuxen som på grund av missbruk befinner sig i ett hem för vård eller boende eller 
familjehem, tas en ersättning ut för uppehället. Maxbeloppet följer regeringens meddelade 
föreskrifter och är för närvarande 80 kr per dag.  

En bedömning av den enskildes betalningsförmåga sker i samband med att egenavgiften 
fastställs. Vid låga inkomster, sker reducering med differensen mellan betalningsförmågan och 
det totala maxbeloppet som beräknats under aktuell månad. För personer som saknar inkomst 
efterges avgiften. 

Debitering sker i efterskott från det att insats verkställts till och med att placeringen avslutas. 

Stöd- och hjälpinsatser i hem för vård eller boende (HVB) eller  familjehem, 
förälder med underhållsskyldighet 

För barn och ungdomar som bor i hem för vård och boende (HVB) eller familjehem, beräknas 
ersättningen till kommunen utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet och reglerna i 
socialtjänstförordningen. Föräldrars ersättning till kommunen ska beräknas på samma sätt som 
om det gällde att bestämma betalningsskyldighet för var och en av dem, enligt lagen om 
underhållsstöd. Bestämmelsen innebär att kommunen ska göra individuella beräkningar och 
skälighetsbedömningar av respektive förälders betalningsförmåga.  

För var och en av föräldrarna ska fastställas ett belopp som de ska betala till kommunen. 
Beräkningen utgår från respektive förälders inkomst och antalet barn de är försörjningsskyldiga 
för. Beräkningen kan därför leda till att föräldrarna ska betala olika belopp. Det belopp som var 
och en av föräldrarna ska bidra med per månad får dock inte överstiga vad som för varje tid 
motsvarar högsta underhållsstödsbeloppet, vilket utgår från olika åldrar på barn. 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 211
Riktlinjer för avgifter och ersättningar till Kommunen vid
insatser enligt LSS (KS/2022:724)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen, vid insatser enligt LSS, 
antas att gälla från och med 2023-01-01. 

Beskrivning av ärendet 
En översyn av nämndens riktlinjer för avgifter och ersättningar till 
kommunen vid insatser enligt LSS har genomförts.  

Uppdatering har skett till aktuella prisbasbelopp samt Konsumentverkets 
aktuella kostnader för år 2022 vad avser livsmedel.  

Avgift för mat i daglig verksamhet har upphört, då brukarna numera tar med 
egna matlådor till verksamheten. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS 

Beslutet skickas till 
Socialchef MO 
Avdelningschef A-KN 
Handläggare vård och omsorg A-LG 
Kommunfullmäktige 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 374
Riktlinjer för avgifter och ersättningar till Kommunen vid
insatser enligt LSS (KS/2022:724)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen, vid insatser enligt LSS, 
antas att gälla från och med 2023-01-01. 

Beskrivning av ärendet 
En översyn av nämndens riktlinjer för avgifter och ersättningar till 
kommunen vid insatser enligt LSS har genomförts.  

Uppdatering har skett till aktuella prisbasbelopp samt Konsumentverkets 
aktuella kostnader för år 2022 vad avser livsmedel.  

Avgift för mat i daglig verksamhet har upphört, då brukarna numera tar med 
egna matlådor till verksamheten. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS 

Beslutet skickas till 
Socialchef MO 
Avdelningschef A-KN 
Handläggare vård och omsorg A-LG 
Kommunfullmäktige 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-11-09 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 102
Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid
insatser enligt LSS - åtgärder för budget i balans (SN/2022:266)

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta riktlinjer för

avgifter och ersättningar till kommunen, vid insatser enligt LSS, att
gälla från och med 2023-01-01.

2. Punkten justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet 
En översyn av nämndens riktlinjer för avgifter och ersättningar till 
kommunen vid insatser enligt LSS har genomförts.  

Uppdatering har skett till aktuella prisbasbelopp samt Konsumentverkets 
aktuella kostnader för år 2022 vad avser livsmedel.  

Avgift för mat i daglig verksamhet har upphört, då brukarna numera tar med 
egna matlådor till verksamheten. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS 

Beslutet skickas till 
Socialchef MO 
Avdelningschef A-KN 
Handläggare vård och omsorg A-LG 
Kommunfullmäktige 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-19 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 153
Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid
insatser enligt LSS - åtgärder för budget i balans (SN/2022:266)

Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta riktlinjer för avgifter och 
ersättningar till kommunen, vid insatser enligt LSS, att gälla från och med 
2023-01-01. 

Beskrivning av ärendet 
En översyn av nämndens riktlinjer för avgifter och ersättningar till 
kommunen vid insatser enligt LSS har genomförts.  

Uppdatering har skett till aktuella prisbasbelopp samt Konsumentverkets 
aktuella kostnader för år 2022 vad avser livsmedel.  

Avgift för mat i daglig verksamhet har upphört, då brukarna numera tar med 
egna matlådor till verksamheten. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS 

Beslutet skickas till 
Socialchef MO 
Avdelningschef A-KN 
Handläggare vård och omsorg A-LG 
Kommunfullmäktige 



Tjänsteutlåtande 
Sida 

2022-09-26 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Socialförvaltningen  Socialnämnden 
Anna-Lena Gustafsson 
anna-lena.gustafsson@malung-salen.se 
0280-183 30  

Dnr SN/2022:266 

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till Kommunen vid insatser 
enligt LSS  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för avgifter och 
ersättningar till Kommunen vid insatser enligt LSS att gälla från och med  
2023-01-01. 

Beskrivning av ärendet 
En översyn av nämndens riktlinjer för avgifter och ersättningar till Kommunen 
vid insatser enligt LSS har genomförts.  

Uppdatering har skett till aktuella prisbasbelopp samt Konsumentverkets 
aktuella kostnader för år 2022 vad avser livsmedel.  

Avgift för mat i daglig verksamhet har upphört, då brukarna numera tar med 
egna matlådor till verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för avgifter och ersättningar till Kommunen vid insatser enligt LSS 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Tf socialchef Marie Olsson 
Avdelningschef Anna-Karin Nygårdhs 
Handläggare vård och omsorg, Anna-Lena Gustafsson 
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1 Rätten av att ta ut avgifter 
Insatserna enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är i princip 
avgiftsfria. Enda undantagen läggs fast i 18-20 §§ LSS och 5-6 §§ förordningen (1993:1090) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

I anslutning till en insats får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt 
kulturella aktiviteter. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader och 
kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga 
behov. 

2 Av vem får avgift tas ut? 
1. Kommunen får ta ut avgift av den som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning, hel

aktivitetsersättning eller som har annan inkomst av motsvarande storlek.

Annan inkomst av motsvarande storlek är arbetsinkomst, sjukpenning och
kapitalinkomster. Det kan också vara en kombination av olika slags inkomster som
sammantaget är av den storlek som ovan angetts (19 § LSS).

2. Kommunen får ta ut en ersättning av föräldrar till barn under 18 år när deras barn får vård i
ett annat hem än det egna med stöd av LSS.

Föräldrar har enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för sina barn och är
försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år eller så länge barnet går i skola, dock längst
till barnet fyller 21 år.

Enligt 20 § LSS, är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens
kostnader för omvårdnaden när deras barn under 18 år vårdas i ett annat hem än det
egna. Med begreppet ett annat hem än det egna jämställs såväl familjehem som bostad
med särskild service för barn och ungdomar samt korttidshem.

3 Avgifter och ersättningar till kommunen 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader, som rekommenderas av 
Socialstyrelsen att användas för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, 
har använts som riktlinje när beloppen för avgifter och ersättningar till kommunen tagits fram.  

Konsumentverkets kostnader är livsmedelskostnader då all mat lagas hemma, bygger på en 
matsedel för fyra veckor som uppfyller Livsmedelsverkets näringsrekommendationer för olika 
personkategorier. I kostnaderna ingår även en liten mängd mellanmål i form av kaffe, kakor 
och godis. Eventuella merkostnader för livsmedel etc. vid storhelger och andra högtider ingår 
inte. Malung-Sälens Kommun utgår från högsta ålder i grupperna barn 6 mån-9 år, barn 10-
17 år samt 18-30 år. Kostnaderna uppdateras årligen efter Konsumentverkets förändringar. 



3.1 Korttidsvistelse 
För barn och ungdomar samt vuxna som bor i korttidshem eller avlastningsfamilj enligt 
9 § 6 p LSS, tar Malung-Sälens kommun ut en ersättning för kost och ett fast pris för 
förbrukningsvaror (tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper m.m.)  

Ersättningen regleras utifrån åldersgrupperna 6 mån-9 år, 10-17 år samt 18 år och över 
För år 2022 ersättningsbeloppen per dag fördelade enligt följande: 

Åldersgrupp Kost/ heldag Förbruknings-
varor 

6 mån – 9 år 61 kr 5 kr 
10-17 år 92 kr 5 kr 
18-30 år 86 kr 5 kr 

3.2 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet 
För skolungdom över 12 år som har korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov, enligt 9 § 7 p LSS, tar Malung-Sälens kommun ut en ersättning 
för kost. 

För 2022 är ersättningsbeloppen per dag fördelade enligt följande: 

Åldersgrupp Kost/ heldag 

12-17 år 92 kr 
18-30 år 86 kr 

(om inga måltider erbjuds, tas ingen ersättning ut) 

3.3 Lägervistelse 
Lägervistelse är en form av insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 p 
LSS. För barn och ungdomar under samt vuxna som är på lägervistelse, tar Malung-Sälens 
kommun ut en ersättning som beräknas för varje enskilt läger eftersom lägerarrangemangen 
ser olika ut med bl.a. resor och externa aktiviteter. 

Ersättning tas ut per dygn och omfattar kost, förbrukningsvaror samt resor och eventuella 
entrébiljetter för externa aktiviteter. Ersättningen beräknas utifrån kostnadsuppgifter från 
varje lägerarrangör. 

3.4 Bostad med särskild service för barn och ungdomar, familjehem, 0-18 år 
Avser Barn och ungdomsboende, familjehem eller elevhemsboende vid skolgång i annan 
kommun. 

För barn och ungdomar som upp till och med 18 år bor i bostad med särskild service för 
barn och ungdomar eller familjehem enligt 9 § 8 p LSS, beräknas ersättningen till 
kommunen utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet och reglerna i 6 kap. 2-4 §§ 
socialtjänstförordningen (2001:937).  

Föräldrars ersättning till kommunen ska, enligt 6 kap. 2 § socialtjänstförordningen, 
beräknas på samma sätt som om det gällde att bestämma betalningsskyldighet för var 
och en av dem, enligt lagen (1996:1 030) om underhållsstöd. 



Bestämmelsen innebär att kommunen ska göra individuella beräkningar och 
skälighetsbedömningar av respektive förälders betalningsförmåga. För var och en av 
föräldrarna ska fastställas ett belopp som de ska betala till kommunen. Beräkningen utgår 
från respektive förälders inkomst och antalet barn de är försörjningsskyldiga för. Beräkningen 
kan därför leda till att föräldrarna ska betala olika belopp. 

Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med per månad får dock inte överstiga 
vad som för varje tid motsvarar högsta underhållsstödsbeloppet, vilket för år 2022 är högst  
2 223 kr/förälder och månad för barn över 15 år. 

3.5 Bostad med särskild service för barn och ungdomar, familjehem, 19 år 
och äldre med egna inkomster 

Avser Barn och ungdomsboende, familjehem eller elevhemsboende vid skolgång i annan 
kommun 

Av ungdomar som fyllt 19 år och har egna inkomster (exempelvis aktivitets- eller 
sjukersättning) och bor i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 
enligt 9 § 8 p LSS, tar Malung-Sälens kommun ut en avgift för boende och kost.  

Boendekostnaden jämställs med kommunens avgift för boende i flerbäddsrum i särskilt 
boende enlig SoL (socialtjänstlagen) och som inte är ett hyresförhållande.  

Avgiften för boende tas ut per månad (30 dagar) och får uppgå till högst en tolftedel av 
0,5539 gånger prisbasbeloppet, enl. 8 kap. 5 § SoL. För år 2022 är prisbasbeloppet 48 300 
kronor. 

För ungdomar i särgymnasium på annan ort, där ungdomen under beslutsperioden åker hem 
under helger, studiedagar och lov, tas ersättning ut för 9 månader och avgiftsfria månader är 
juni, juli och augusti. Om ungdomen har ett 7-dagarsboende och åker hem mer sporadiskt 
tas ersättning ut för 12 månader  

För år 2022 är ersättningsbeloppen per dag fördelade enligt följande: 

Kost/ heldag Förbruknings-
varor 

Boendekostnad/-
månad 

86 kr 5 kr 2 229 kr 

3.6 Bostad med särskild service för vuxna 
Vuxna personer som har fyllt 18 år och bor i bostad med särskild service för vuxna enligt  
9 § 9 p LSS har eget hyresavtal och betalar direkt till hyresvärden vilket kan vara både 1:a 
och 2:a handskontrakt. 

Den enskilde betalar själv sin mat-/hushållskostnader samt övriga personliga omkostnader. 
Vill den enskilde ha mat från annan utförare (leverantör) betalas den faktiska kostnaden.  



4 Övrigt 
4.1 Resor 
För samtliga insatser gäller att den enskilde omsorgstagaren betalar sina resor själv. Vid 
lägervistelse regleras detta i ersättningen/avgiften till kommunen. 

En viktig princip i LSS lagstiftning är att verksamheten ska främja jämlika levnadsvillkor och 
full delaktigt i samhällslivet för personer enligt LSS personkrets. Av den anledningen bör 
man i första hand använda kollektivtrafiken, om det är praktiskt möjligt, i andra hand 
färdtjänst och i tredje hand bil/buss. 

För att kunna ta ut en reseavgift från brukaren, måste syftet med resan vara att den sker 
utifrån brukarens behov. Avgiften baseras på skatteverkets regler om milersättning.  

Färdtjänstresor handläggs av Region Dalarna. 

4.2 Resa inom kommunen 
Vid resa inom Malung-Sälens Kommun, tas en avgift ut motsvarande taxa för lokaltrafik. 
Avgiften följer Dalatrafiks zontaxa. 

4.3 Resa utom kommunen 
Kostnaden per person 18:50 kronor/mil enligt skatteverkets regler om milersättning och 
fordon. Brukaren står för sin andel och verksamheten står för personalens andel/andelar. 
Avgiften följer skatteverkets rekommendationer. 

4.4 Restaurangbesök & Entrébiljetter 
Den enskilde betalar själv sina kostnader vid restaurangbesök och liknande besök på 
näringsställe eller café för att äta och fika etc. 

Den enskilde betalar själv sina kostnader för entrébiljetter m.m. som uppstår vid fritids- och 
kulturaktiviteter och daglig verksamhet. Vid lägervistelse regleras detta i ersättningen/-
avgiften till kommunen. 

4.5 Personlig Assistans 
Insatsen personlig assistans är kostnadsfritt för den enskilde. Regleras via 
Försäkringskassans omkostnadsersättning. 

4.6 Ledsagarservice 
Ledsagarservice är avgiftsfritt för den enskilde. Omkostnader för ledsagare utges ej. 

4.7 Kontaktperson 
Kontaktpersonenens omkostnader betalas av kommunen till kontaktperson, den 
enskilde står för egna kostnader. 

4.8 Avlösarservice 
Avlösarservice är avgiftsfri. 



5 Förbehåll av tillräckliga medel 
Den enskilde ska genom LSS-insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor (7 § LSS). 
Hänsyn måste tas till att det ska finnas tillräckliga medel för den enskildes personliga 
livsuppehälle och behov som mat, kläder, dagliga resor, fritidssysselsättning, tandvård och 
läkarvård  
(19 § LSS). Vid bedömningen av den enskildes personliga behov ska även beaktas 
kostnader på grund av funktionshindret som inte täcks på annat sätt. (6 § förordning 
(1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

På anmodan av den enskilde, tas hänsyn till personens betalningsförmåga som då ställs i 
relation, dels till det nationellt framtagna minimibeloppet för levnadsomkostnader, dels till 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader. LSS innehåller i övrigt inga 
bestämmelser om jämkning eller eftergift av avgifter. Bostadstillägg och bostadsbidrag 
utbetalas efter sedvanlig prövning av Försäkringskassan.



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 212
Vatten- och avloppstaxa 2023 (VA-taxa 2023) (KS/2022:669)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
VA- taxa för 2023 fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanfattning 
Brukningsavgiften, per fastighet med en bostadsenhet (med 
vattenförbrukning 150 m³ ) höjs med 74 kronor per månad, vilket innebär att 
kostnaden blir 810 kr/månad. 

För ett flerbostadshus med 15 bostadsenheter (med vattenförbrukning 130 
m³/bostadsenhet) höjs brukningsavgiften med 56 kr per månad och 
bostadsenhet (lägenhet), vilket innebär att kostnaden blir 621 kr/månad och 
bostadsenhet. 

Den rörliga avgiften för en kubikmeter vatten (1000 liter) höjs 3,35 kr till 
36,85 kr. 

Anläggningsavgiften (engångsavgift vid nyanslutning) höjs från 172 650 kr 
till 189 915 kr för en fastighet med en tomtyta på 800 m2 och en 
bostadsenhet. 

Motivering till förslagen 
Budget för vattentjänster 2023 har tagits fram och visar att de beräknade 
kostnaderna under 2023 kommer att uppgå till, -101 588 tkr. I Vamas 
budget för vattentjänster behöver intäkterna höjas, för att ge en intäkt på ca 
98 247 tkr. Det beräknas att ge ett resultat på -3 341 tkr för helåret 2023. 

Det är framför allt kostnaderna för el som har drivit upp kostnaden, samt 
den allmänna prisökningen konsumentprisindex, KPI, på 10,8 % sedan 
september 2021. 

Intäkterna höjs dels genom en höjning av brukningsavgifterna med 10 %, 
dels genom tillflödet av nya abonnenter som är med och delar på 
kostnaderna i VA-kollektivet. 

Anläggningsavgiften (engångsavgiften vid nyanslutning) justeras upp med 
10 % och följer med entreprenadindex som ökat med 10,4 %, från 
september 2021 till september 2022. 

Anläggningsavgiften ska finansiera kostnaden för utbyggnad av VA-
ledningsnätet i nya områden och ska dessutom vara en ”inlösen” i de VA-
anläggningar som är byggda av befintligt VA-kollektiv. 

Bedömning av framtiden för Vamas vattentjänster 
Vamas verksamhet inom vattentjänster är omfattande i förhållande till 
kommuninvånarantalet på grund av den stora turistnäringen i Sälenfjällen. 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Investeringar och reinvesteringar i befintliga VA-anläggningar för att säkra 
framtida leveranser av vattentjänster och nya lagkrav är direkt 
kostnadsdrivande på brukningsavgiften. För att finansiera investeringar i 
befintliga VA-anläggningar är Vamas beroende av ny upplåning eftersom 
verksamheten, enligt lagen om allmänna vattentjänster, inte får gå i vinst. 
Den oroliga omvärlden har slagit hårt emot elpriserna. Vamas VA-
anläggning är mycket elintensiv. Ett nytt elavtal har tecknats tillsammans 
med Malung-Sälen kommun och Malungs Hem. I och med avtalet har 
elkostnaderna ökat från ca 7 miljoner till budgeterat 20 miljoner. 
Materialkostnader och drivmedel har också ökat. 

Exempel på kommande aktiviteter 2023 - 2027: 
- Utbyggnation av Sälfjällets ARV kommer att vara en viktig och

kostnadskrävande uppgift för Vamas.
- Dricksvattenförsörjningen kommer att behöva driftsäkras för att

klara höjd beredskap.
- Vamas påbörjar letande av en ny stor vattentäkt som ska kunna

försörja Stöten området och Tandådalen-Hundfjällsområdet.
- Överföringsledning till Stöten ska byggas och nytt vattenverk i

Tandådalen.
- Arbetet med en kompletterande vattentäkt i Malung fortgår.
- Verksamhetsområdet för vatten och spillvatten kommer att utökas

med nya områden för att lösa vattenförsörjningen långsiktigt i
Sälenfjällen.

- Övertagande av ägande och drift av dagvattensystemet.

Vamas konstaterar fortsatt stor ökning av antalet kunder under 2022. Under 
2023 räknar Vamas med fortsatt ökning av kunder då nya 
verksamhetsområden för vatten kommer att anslutas. Dock inte i samma 
takt som 2022. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 VA-taxa 2023 Förslag 
Bilaga 2 VAMAS styrelsebeslut (utdrag ur styrelseprotokoll) 
Bilaga 3 VA-taxa 2022 jämförelse med Dalarna och andra jämförbara 
kommuner 

Beslutet skickas till 
Vatten- och avfall i Malung-Sälen AB 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 375
Vatten- och avloppstaxa 2023 (VA-taxa 2023) (KS/2022:669)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
VA- taxa för 2023 fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanfattning 
Brukningsavgiften, per fastighet med en bostadsenhet (med 
vattenförbrukning 150 m³ ) höjs med 74 kronor per månad, vilket innebär att 
kostnaden blir 810 kr/månad. 

För ett flerbostadshus med 15 bostadsenheter (med vattenförbrukning 130 
m³/bostadsenhet) höjs brukningsavgiften med 56 kr per månad och 
bostadsenhet (lägenhet), vilket innebär att kostnaden blir 621 kr/månad och 
bostadsenhet. 

Den rörliga avgiften för en kubikmeter vatten (1000 liter) höjs 3,35 kr till 
36,85 kr. 

Anläggningsavgiften (engångsavgift vid nyanslutning) höjs från 172 650 kr 
till 189 915 kr för en fastighet med en tomtyta på 800 m2 och en 
bostadsenhet. 

Motivering till förslagen 
Budget för vattentjänster 2023 har tagits fram och visar att de beräknade 
kostnaderna under 2023 kommer att uppgå till, -101 588 tkr. I Vamas 
budget för vattentjänster behöver intäkterna höjas, för att ge en intäkt på ca 
98 247 tkr. Det beräknas att ge ett resultat på -3 341 tkr för helåret 2023. 

Det är framför allt kostnaderna för el som har drivit upp kostnaden, samt 
den allmänna prisökningen konsumentprisindex, KPI, på 10,8 % sedan 
september 2021. 

Intäkterna höjs dels genom en höjning av brukningsavgifterna med 10 %, 
dels genom tillflödet av nya abonnenter som är med och delar på 
kostnaderna i VA-kollektivet. 

Anläggningsavgiften (engångsavgiften vid nyanslutning) justeras upp med 
10 % och följer med entreprenadindex som ökat med 10,4 %, från 
september 2021 till september 2022. 

Anläggningsavgiften ska finansiera kostnaden för utbyggnad av VA-
ledningsnätet i nya områden och ska dessutom vara en ”inlösen” i de VA-
anläggningar som är byggda av befintligt VA-kollektiv. 

Bedömning av framtiden för Vamas vattentjänster 
Vamas verksamhet inom vattentjänster är omfattande i förhållande till 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 2

Justerare Utdragsbestyrkande

kommuninvånarantalet på grund av den stora turistnäringen i Sälenfjällen. 

Investeringar och reinvesteringar i befintliga VA-anläggningar för att säkra 
framtida leveranser av vattentjänster och nya lagkrav är direkt 
kostnadsdrivande på brukningsavgiften. För att finansiera investeringar i 
befintliga VA-anläggningar är Vamas beroende av ny upplåning eftersom 
verksamheten, enligt lagen om allmänna vattentjänster, inte får gå i vinst. 
Den oroliga omvärlden har slagit hårt emot elpriserna. Vamas VA-
anläggning är mycket elintensiv. Ett nytt elavtal har tecknats tillsammans 
med Malung-Sälen kommun och Malungs Hem. I och med avtalet har 
elkostnaderna ökat från ca 7 miljoner till budgeterat 20 miljoner. 
Materialkostnader och drivmedel har också ökat. 

Exempel på kommande aktiviteter 2023 - 2027: 
- Utbyggnation av Sälfjällets ARV kommer att vara en viktig och

kostnadskrävande uppgift för Vamas.
- Dricksvattenförsörjningen kommer att behöva driftsäkras för att

klara höjd beredskap.
- Vamas påbörjar letande av en ny stor vattentäkt som ska kunna

försörja Stöten området och Tandådalen-Hundfjällsområdet.
- Överföringsledning till Stöten ska byggas och nytt vattenverk i

Tandådalen.
- Arbetet med en kompletterande vattentäkt i Malung fortgår.
- Verksamhetsområdet för vatten och spillvatten kommer att utökas

med nya områden för att lösa vattenförsörjningen långsiktigt i
Sälenfjällen.

- Övertagande av ägande och drift av dagvattensystemet.

Vamas konstaterar fortsatt stor ökning av antalet kunder under 2022. Under 
2023 räknar Vamas med fortsatt ökning av kunder då nya 
verksamhetsområden för vatten kommer att anslutas. Dock inte i samma 
takt som 2022. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 VA-taxa 2023 Förslag 
Bilaga 2 VAMAS styrelsebeslut (utdrag ur styrelseprotokoll) 
Bilaga 3 VA-taxa 2022 jämförelse med Dalarna och andra jämförbara 
kommuner 

Beslutet skickas till 
Vatten- och avfall i Malung-Sälen AB 









































Sida 2 av 4

För att klara likviditeten under sista kvartalet 2022 och början av 2023 föreslås att chef

ekonomi upptar ett nytt lån på 20 Mkr.

Beslut (43-1)

Styrelsen beslutar att Vamas lånar upp 20 Mkr enligt " Offert nr. 20221758" från KI enligt

föreslagen löptid och ränta på alternativ 2. 

Ansvarig: Daniel Brandt

135. Vd-brev

VD går igenom rapporten.

Styrelsen tackar för rapporten. 

Uppgift

VD och Hans Lind får i uppdrag att prata med Mikael Östling angående problemen med

lokalfrågan.

Ansvarig: Stefan Larsson | Klar till: 22 nov 2022

136. Vattentjänster - Rapport Kompletterande vattentäkt i Malung

Chef vattentjänster lämnar en rapport kring den kompletterande vattentäkten i

Jannesviken, Tällbyn.

Beslut (43-2)

Chef Vattentjänster får i uppdrag att utreda vidare vilken mängd vatten som går att ta ut

under året, i den kompletterande vattentäkten, samt utreda en provpumpning en nivå

högre upp, med mindre järn och troligtvis mindre flöde.

Ansvarig: Anders Bergman

137. Vattentjänster - Driftbudget 2023

Chef vattentjänster går igenom driftbudget 2023.

Beslut (43-3)

Styrelsen beslutar att ge VD och chef vattentjänster i uppdrag att se över driftbudget och

minska kostnader för att klara en taxehöjning på 10% istället för föreslagna 12,5%

Ansvarig: Stefan Larsson | Klar till: 22 nov 2022

138. Vattentjänster - Investeringsbudget 2023-2032

Chef vattentjänster går igenom investeringsbudget 2023-2032.

Beslut (43-4)

Chef vattentjänster får i uppdrag att gå igenom investeringsbudget för att kunna

tidigarelägga vattenförsörjningen i Stötenområdet.

Ansvarig: Anders Bergman | Klar till: 22 nov 2022

Beslut (43-5)

Chef ekonomi får i uppdrag att ta fram en ekonomisk kalkyl på vad dom olika

utbyggnadslösningarna skulle innebära för framtida investeringar.

Ansvarig: Daniel Brandt | Klar till: 22 nov 2022

139. Vattentjänster - VA-taxa 2023

Chef vattentjänster går igenom förslag till VA-taxa 2023. Innan förslag skickas till KSAU ska

taxehöjning justeras till 10%.

Beslut (43-6)

Styrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att fastställa VA-taxa enligt bifogad bilaga 2023

som innebär en höjning på 10%.

Ansvarig: Anders Bergman | Klar till: 8 nov 2022

140. Återvinningstjänster - Driftbudget 2023

Chef återvinningstjänster går igenom driftbudget och taxor för återvinningstjänster 2023.

Beslut (43-7)

Chef återvinningstjänster får i uppdrag att se över driftbudget och minska kostnader för att

klara en taxehöjning på 10% istället för föreslagna 13%

Assently: 4dee08f80c19af20ebeeefe199786cdb925feaebb1370db5863ee56e6b4a5d81a296f9471a840ccb25de60956a3fe6e1c2b844daeb78074d088b0ea69131c4dd



VA-taxa 2021 jämförelse med Dalarna och andra jämförbara kommuner.

Brukningsavgift Anläggningsavgifter

Årskostnad 

typhus A

Mådarskostn

ad typhus A

Årskostnad 

typhus B

Mådarskostna

d/lgh i typhus 

B 

Anläggningsa

vgift typhus A

Anläggningsa

vgift  typhus 

B

Namn kr/år kr/mån kr/år kr/mån kr kr
Borlänge 5 818 485 52 410 291 140 000 434 000

Avesta 6 650 554 50 300 279 146 000 440 000

Ludvika 7 018 585 86 420 480 168 250 406 250

Mora 7 085 590 57 620 320 206 640 565 880

Falun 7 293 608 80 461 447 248 010 694 890

Hagfors 7 496 625 65 898 366 107 625 256 375

Berg 7 500 625 79 500 442 189 000 399 000

Härjedalen 7 830 653 85 950 478 189 000 399 000

Malung-Sälen 8 835 736 101 610 565 172 650 603 150

Smedjebacken 8 968 747 95 910 533 155 000 417 500

Gagnef 9 082 757 79 080 439 248 432 575 051

Älvdalen 9 235 770 113 449 630 172 500 1 452 450

Hedemora 9 741 812 89 843 499 171 148 539 456

Leksand 10 279 857 77 916 433 299 342 692 854

Orsa 10 315 860 117 040 650 217 390 574 110

Rättvik 10 436 870 85 201 473 313 786 726 171

Säter 10 605 884 87 332 485 106 000 456 000

Åre 11 110 926 107 729 598 165 772 520 989

Strömstad 11 193 933 118 326 657 284 216 1 147 404

Torsby 11 515 960 108 375 602 168 750 413 750

Vansbro 11 825 985 100 355 558 236 628 547 628

Mörbylånga 11 977 998 127 048 706 234 595 912 931
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TAXA 

för Malung-Sälens Kommun kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vatten och avfall i Malung-Sälen AB 

(Vamas) Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Vamas. 

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Malung Sälens kommuns allmänna vatten- och

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 

jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att 

allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 

vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 

uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa 

andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor  Förvaltning  Stormarknader 

Butiker  Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell  Restauranger Servicehus vid campingplats 

Hantverk Småindustri 

Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov 

avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med 

bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 

bebyggts. 

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet (enheten 

har separat ingång och tillgång till kök/kokvrå och toalett). 
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I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet (observera att detta endast gäller på yta där 

begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt), eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 

200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 54:2020 som en Bostadsenhet.

För fastigheter som är jämställda med bostadsfastighet och innehåller sådana utrymmen i byggnader 

som är utformade som lagerlokal, uppställning, kallförråd med mera och är i avsaknad av spill- och 

vatteninstallationer, skall ytor ej räknas in i bruttoarea (BTA). 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän 

plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan 

mark. 

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S 

om 56 760 

kronor 

om 70 950 

 kronor 

b) en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

om 37 840 

 kronor 

om 47 300 

kronor 

c) en avgift per m2 tomtyta om 37,84 

kronor 

om 47,30 

kronor 

d) en avgift per bostadsenhet 

upp till 25 m2 bruttoarea, BTA 

Större än 25 m2 bruttoarea, BTA 

16 236 kronor 

27 060 kronor 

20 295 kronor 

33 825 kronor 

För campingområden utgår inte avgift enligt c) och d) ovan, utan istället 

en avgift per plats inom campingområdet med ett belopp motsvarande: 

• 25 % av avgiften för en bostadsenhet större än 25 m2 enligt d).

• Om campingområdet är avsett endast för sommarbruk eller endast för
vinterbruk, skall dock motsvarande procentsats vara 15 %.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika 

mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 
som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 
För bostadsfastighet med högst en bostadsenhet, tas avgift enligt 5.1c) ut upp till en tomtyta om 1200 

m² och för bostadsfastighet med högst två bostadsenheter tas avgift enligt 5.1c) ut upp till en tomtyta 
om 1800 m². För övriga fastigheter tas avgift enligt 5.1c) ut endast intill ett belopp motsvarande 
summan av avgifterna enligt 5.1a), b) och d). 



Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB 

Vatten- och avloppstaxa 

6 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 

ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Bostadsenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 

annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

Ifråga om fastighet som enligt 3 § är jämställd med bostadsfastighet och 

sådana utrymmen i bostadsfastighet som används såsom butik, kontor, 

verkstad, samlingslokal e d räknas: 

- varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) för lokaler som en bostadsenhet

större än 25 m2 vid beräkning av avgift enligt 5.1 d).

Fastigheter som enligt 3§ är jämställd med bostadsfastighet och sådana 

utrymmen i bostadsfastighet som är utformade som lagerlokal, 

uppställning, kallförråd mm samt ej avsedda för personbelastning och är i 

avsaknad av spill- och renvatten installationer, skall ytor utöver 150 m² 

ej räknas in i bruttoarea (BTA). 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 

erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 

från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande bostadsenhet. 
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§ 6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S 

om 56 760 

kronor 

om 70 950 

kronor 

b) en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
om 37 840 

kronor 

om 47 300 

kronor 

c) en avgift per m2 tomtyta om 11,44 

kronor 

om 14,30 

kronor 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika 

mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 

tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 

beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 

erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 

från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

6.7 För tillfälliga bygglov skall avgift erläggas. 

Avgift per uppsättning servisledningar 6.1 a 100 % 

Avgift per FP  6.1 b 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c, 6.1 c 100% fördelas på 40 år* 

Lägenhetsavgift 5.1 d,e,f 100% fördelas på 40 år* 

Texten kvar från ett första utkast.
Punken är nu in arbetad i punkt 
7.3, 7.4 och 7.5

andber0210
Överstruket
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* 100 % av full avgift skall fördelas jämt över 40 år så att en årlig avgift erhålls. Uträknad årlig avgift

skall

multipliceras med antal år som bygglovet är beviljat och erläggas när avgiftsskyldighet inträtt.

Övergår ett

tillfälligt bygglov till ett permanent bygglov skall återstående anläggningsavgift upp till 100 %

erläggas vid

tidpunkt för beviljande av permanent bygglov.
Texten kvar från ett första utkast.
Punken är nu in arbetad i punkt
 7.3, 7.4 och 7.5

andber0210
Överstruket
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§ 7

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:  

Bostads-

fastighet 

Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0%  - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan upp till en tomtyta om 1200 

m² 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

Bostadsfastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100% - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så

medger.

7.3  För fastighet med tillfälligt bygglov utanför detaljplan skall erläggas del av full 

anläggningsavgift. 

avgift utgår per fastighet med. 

Bostadsfastighet Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 2,5 % /år tillfälligt 

bygglov* 

6.1 b) 2,5 %/år tillfälligt 

bygglov* 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 100% 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 2,5 % /år tillfälligt 

bygglov* 

 - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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* 100 % av full avgift skall fördelas jämt över 40 år (genomsnittlig avskrivningstid på VA-anläggningen),

vilket motsvarar 2,5 %/år, så att en årlig avgift erhålls. Uträknad årlig avgift skall multipliceras med

antal år som bygglovet är beviljat och erläggas när avgiftsskyldighet inträtt.

7.4  För fastighet med tillfälligt bygglov inom detaljplan skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

avgift utgår per fastighet med. 

Bostadsfastighet Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 100% 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 2,5 % /år tillfälligt 

bygglov* 

 - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

* 100 % av full avgift skall fördelas jämt över 40 år (genomsnittlig avskrivningstid på VA-anläggningen),

vilket motsvarar 2,5 %/år, så att en årlig avgift erhålls. Uträknad årlig avgift skall multipliceras med

antal år som bygglovet är beviljat och erläggas när avgiftsskyldighet inträtt.

7.5 Övergår ett tillfälligt bygglov till ett permanentas bygglov på fastighet skall erläggas 

resterande del av avgifter: 

Bostadsfastighet Annan 

fastighet 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) Upp till 100%* 6.1 c) Upp till 100%* 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) Upp till 100% - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Erläggs vid tidpunkt för beviljande av permanent bygglov. 

*Gäller utanför detaljplan
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§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade 

avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Avgifter i övrigt: 

V S 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 40 % 60 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 40 % 60 % 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 40 % 60 % 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 40 % 60 % 

Tomtyteavgift 6.1 c) 40 % 60 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 

erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande 

servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om 

servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 

fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 

a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i 

samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9

Reserverad för framtida införande av bestämmelser

§ 10

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på entreprenadindex E84.  50 % serie 311 (Jordarbeten) indextalet

138,6 (2022–09) och 50 % serie 322 (Läggning av PVC-rör) indextalet 140,6 (2022–09). När detta

index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en

gång årligen.
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§ 11 Särtaxa/Avtal

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt

lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma 

överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 12 Betalning av avgift/amortering

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 

enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 

inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med 

hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär 

och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som 

förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 

ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften 

betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 

meddelats eller ändrat förhållande – till exempel ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov 

erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när 

det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 

dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde 

och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 Ändringar och nya ledningar

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar

utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall

fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader

härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 

finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den 

nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 

redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del 
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av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 

den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år om 1 200 kronor om 1 500 kronor 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 29,48 kronor om 36,85 kronor 

c) en avgift per år och bostadsenhet för 

bostadsfastighet och därmed jämställd 

fastighet 

upp till 25 m2 bruttoarea, BTA 

Större än 25 m2 bruttoarea, BTA 

om 1 162 kronor 

om 1 936 kronor 

om 1 452 kronor 

om 2 420 kronor 

d) en avgift per år och varje påbörjat 

200-tal m2 tomtyta för annan fastighet om 71,20 kronor om 89 kronor 

e) En avgift per vattenmätarställe. om 220 kronor om 275 kronor 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

V S 

Fast avgift 14.1 a) 40% 60% 

Avgift per m3 14.1 b) 40% Fast 

avg. 

Avgift per bostadsenhet 14.1 c) 40 % 60 % 

Avgift efter tomtyta 14.1 d) 40 % 60 % 

Avgift vattenmätarställe 14.1 e) 100 % 0 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen och/eller avledande av 
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spillvatten tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en 

antagen förbrukning om 150 m3/bostadsenhet och år för permanentbostad och med 125 m3/ 

bostadsenhet och år för fritidsbostad större än 25 m2 bruttoarea, BTA.  

För bostadsenheter upp till 25 m2 BTA tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 50 

m3/ bostadsenhet och år. 

För gårdskran tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om  

35 m3/ gårdskran och år. 

För område för husvagnsuppställning räknas varje påbörjat 6-tal uppställningsplatser som en 

bostadsenhet. 

14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den 

förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per bostadsenhet. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, 

om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt 

SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 

uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall 

fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår 

av § 18. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 

(kylvatten o d), skall erläggas avgift med 60 % av avgiften enligt 14.1 b). 

§ 15

Reserverad för framtida införande av bestämmelser

§ 16
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Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 

inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas 

efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- 

eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 

fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

§ 17

För obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet skall brukningsavgift ej erläggas. 

§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd

vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 578 kr 723 kr 

Uppsättning av vattenmätare 578 kr 723 kr 

Avstängning av vattentillförsel 578 kr 723 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 578 kr 723 kr 

Montering och demontering av 

strypbricka i vattenmätare 

578 kr 723 kr 

Undersökning av vattenmätare 578 kr 723 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 578 kr 723 kr 

Förgäves besök 578 kr 723 kr 

Byte av sönderfrusen vattenmätare 1 536 kr 1 920 kr 

Konfliktprov av vattenmätare 768 kr 960 kr 

Spolning/rensning av avloppsservis på uppdrag av 

fastighetsägare. 

1 355 kr 1 694 kr 

Skötselavgift brandposter per styck 578 kr 723kr 
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För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg 

om 240 % av ovan angivna belopp. 

§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt

lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, varannan månad, kvartal, tertial,

halvår eller helår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på

grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som

anges i §§ 14 och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 

obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning 

bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på 

fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra

hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på

grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22

Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 383,21 (2022-09) i konsumentprisindex, KPI. När detta

index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, som

är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd
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som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 

ikraftträdande. 

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 

denna taxa prövas genom stämning hos Mark och miljödomstolen i Nacka jämlikt 53 § lagen om 

allmänna vattentjänster. 

För att en stämningsansökan ska behandlas krävs att sökanden betalar en ansökningsavgift. 

För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp (26 250 kr för år 2023) är ansökningsavgiften 

som utgångspunkt 900 kr (år 2019). 

För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp (26 250 kr för år 2023) är ansökningsavgiften 

som utgångspunkt 2 800 kr (år 2019). 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 213
Avfallstaxa 2023 (KS/2022:752)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Avfallstaxans prisbilaga uppdateras och fastställs från och med

1 januari 2023 (bilaga 1).
2. Avfallstaxans textdel uppdateras och fastställs från och med 1 januari

2023 (bilaga 2).
3. Vamas styrelse ges i uppdrag att se över möjligheten till längre

tömningsintervaller än 8 veckor.

Beskrivning av ärendet 
Kostnader för hantering av kommunalt avfall ökar till 2023. De utökade 
kostnaderna beror på exempelvis höjda behandlingsavgifter, utökade 
avskrivningskostnader samt indexregleringar från entreprenörer och 
leverantörer. 1 januari 2023 ingår även insamling av bygg- och 
rivningsavfall från hushåll i det kommunala ansvaret. Det innebär bland 
annat investeringskostnader i behållare för hämtning vid fastighet. 
Utsläppsrätter för förbränning av restavfall har ökat drastisk det senaste 
året, vilket innebär utökade kostnader för behandling av restavfall. 
Uppskattningsvis ökar kostnaderna för behandling av restavfall från ca 
720 kr per ton till ca 1170 kronor per ton. Andra kostnader som påverkas av 
nuvarande situation i samhället är kostnaden för drivmedel och externa 
transporter.  

Regeringen har under året beslutat att kommunerna ska ta över 
insamlingen av förpackningar från producenterna. Fortsättningsvis kommer 
producenterna behålla ansvaret för behandling av avfall. Kommunen tar 
över insamlingsansvaret 2024 och har fram till 1 januari 2027 på sig att 
implementera fastighetsnära insamling. Det innebär ett tillfälligt behov av 
utökade personella resurser för att planera för insamling av ytterligare fem 
fraktioner avfall.  

För att säkerställa att verksamheten uppfyller självkostnadsprincipen 
kommer avgifterna i avfallstaxan behöva höjas. Den procentuella ökningen 
för de olika tjänster varierar, men som genomsnitt sker en 10 % ökning av 
avgifterna. 

Vamas har inför budget 2023 sett över vilka besparingar som kan 
genomföras för att hålla taxehöjningen nere. Framför allt kommer 
återvinningstjänster optimera transport av avfall, reducera resor, 
utbildningar samt arbeta aktivt för att Vamas kunder ska sortera sitt avfall. 

I bilaga 1 presenteras förslag till avfallstaxans prisbilaga för 2023. 

I bilaga 2 presenteras avfallstaxans textdel. Tillägg eller förändringar i 
benämningar har i taxan markerats med rött för att underlätta granskning 
av bilaga.  
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 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

I textdelen har en uppdatering skett avseende bygg- och rivningsavfall som 
övergår till kommunalt avfall från och med 1 januari 2023. Det innebär att 
kommunen är skyldig att erbjuda hämtning av bygg- och rivningsavfall från 
hushåll i anslutning till fastighet vid budning/beställning.  
 
Dagens sammanträde 
Erik Gustafsson (M) yrkar att Vamas styrelse ges i uppdrag att se över 
möjligheten till längre tömningsintervaller än 8 veckor. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med upprättat förslag med tillägg av beslutspunkt 3 att 
Vamas styrelse ges i uppdrag att se över möjligheten till längre 
tömningsintervaller än 8 veckor. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Förslag Avfallstaxa Prisbilaga 2023 
Bilaga 2. Förslag Avfallstaxa Textdel 2023 
Bilaga 3. Utdrag protokoll 2022-10-25, Vamas styrelse, § 140.  
 
Beslutet skickas till 
Vatten- och avfall i Malung-Sälen AB 
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Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 376
Avfallstaxa 2023 (KS/2022:752)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Avfallstaxans prisbilaga uppdateras och fastställs från och med

1 januari 2023 (bilaga 1).
2. Avfallstaxans textdel uppdateras och fastställs från och med 1 januari

2023 (bilaga 2).

Beskrivning av ärendet 
Kostnader för hantering av kommunalt avfall ökar till 2023. De utökade 
kostnaderna beror på exempelvis höjda behandlingsavgifter, utökade 
avskrivningskostnader samt indexregleringar från entreprenörer och 
leverantörer. 1 januari 2023 ingår även insamling av bygg- och 
rivningsavfall från hushåll i det kommunala ansvaret. Det innebär bland 
annat investeringskostnader i behållare för hämtning vid fastighet. 
Utsläppsrätter för förbränning av restavfall har ökat drastisk det senaste 
året, vilket innebär utökade kostnader för behandling av restavfall. 
Uppskattningsvis ökar kostnaderna för behandling av restavfall från ca 
720 kr per ton till ca 1170 kronor per ton. Andra kostnader som påverkas av 
nuvarande situation i samhället är kostnaden för drivmedel och externa 
transporter.  

Regeringen har under året beslutat att kommunerna ska ta över 
insamlingen av förpackningar från producenterna. Fortsättningsvis kommer 
producenterna behålla ansvaret för behandling av avfall. Kommunen tar 
över insamlingsansvaret 2024 och har fram till 1 januari 2027 på sig att 
implementera fastighetsnära insamling. Det innebär ett tillfälligt behov av 
utökade personella resurser för att planera för insamling av ytterligare fem 
fraktioner avfall.  

För att säkerställa att verksamheten uppfyller självkostnadsprincipen 
kommer avgifterna i avfallstaxan behöva höjas. Den procentuella ökningen 
för de olika tjänster varierar, men som genomsnitt sker en 10 % ökning av 
avgifterna. 

Vamas har inför budget 2023 sett över vilka besparingar som kan 
genomföras för att hålla taxehöjningen nere. Framför allt kommer 
återvinningstjänster optimera transport av avfall, reducera resor, 
utbildningar samt arbeta aktivt för att Vamas kunder ska sortera sitt avfall. 

I bilaga 1 presenteras förslag till avfallstaxans prisbilaga för 2023. 

I bilaga 2 presenteras avfallstaxans textdel. Tillägg eller förändringar i 
benämningar har i taxan markerats med rött för att underlätta granskning 
av bilaga.  

I textdelen har en uppdatering skett avseende bygg- och rivningsavfall som 
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Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 2

Justerare Utdragsbestyrkande

övergår till kommunalt avfall från och med 1 januari 2023. Det innebär att 
kommunen är skyldig att erbjuda hämtning av bygg- och rivningsavfall från 
hushåll i anslutning till fastighet vid budning/beställning.  

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Förslag Avfallstaxa Prisbilaga 2023 
Bilaga 2. Förslag Avfallstaxa Textdel 2023 
Bilaga 3. Utdrag protokoll 2022-10-25, Vamas styrelse, § 140. 

Beslutet skickas till 
Vamas 



Tjänsteutlåtande 
Sida 

2022-11-05 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 | Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB Kommunfullmäktige 
Josefine Lissbol 
josefine.lissbol@vamas.se Malung-Sälens kommun 
0280-185 72 

Avfallstaxa från och med 2023 

Förslag till beslut 

1. Avfallstaxans prisbilaga uppdateras och fastställs från och med
1 januari 2023 (bilaga 1).

2. Avfallstaxans textdel uppdateras och fastställs från och med
1 januari 2023 (bilaga 2).

Beskrivning av ärendet 
Kostnader för hantering av kommunalt avfall ökar till 2023. De utökade 
kostnaderna beror på exempelvis höjda behandlingsavgifter, utökade 
avskrivningskostnader samt indexregleringar från entreprenörer och 
leverantörer. 1 januari 2023 ingår även insamling av bygg- och 
rivningsavfall från hushåll i det kommunala ansvaret. Det innebär bland 
annat investeringskostnader i behållare för hämtning vid fastighet. 
Utsläppsrätter för förbränning av restavfall har ökat drastisk det senaste 
året, vilket innebär utökade kostnader för behandling av restavfall. 
Uppskattningsvis ökar kostnaderna för behandling av restavfall från ca 
720 kr per ton till ca 1170 kronor per ton. Andra kostnader som påverkas av 
nuvarande situation i samhället är kostnaden för drivmedel och externa 
transporter.  

Regeringen har under året beslutat att kommunerna ska ta över 
insamlingen av förpackningar från producenterna. Fortsättningsvis kommer 
producenterna behålla ansvaret för behandling av avfall. Kommunen tar 
över insamlingsansvaret 2024 och har fram till 1 januari 2027 på sig att 
implementera fastighetsnära insamling. Det innebär ett tillfälligt behov av  
utökade personella resurser för att planera för insamling av ytterligare fem 
fraktioner avfall.  

För att säkerställa att verksamheten uppfyller självkostnadsprincipen 
kommer avgifterna i avfallstaxan behöva höjas. Den procentuella ökningen 
för de olika tjänster varierar, men som genomsnitt sker en 10 % ökning av 
avgifterna. 

Vamas har inför budget 2023 sett över vilka besparingar som kan 
genomföras för att hålla taxehöjningen nere. Framför allt kommer 
återvinningstjänster optimera transport av avfall, reducera resor, 
utbildningar samt arbeta aktivt för att Vamas kunder ska sortera sitt avfall. 

I bilaga 1 presenteras förslag till avfallstaxans prisbilaga för 2023. 
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Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 | Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Tabell 1. Kostnad för avfallshantering 2022 och 2023 för kund med fyraveckorsintervall för 
restavfall. Kostnaderna är presenterade inklusive moms.

Tabell 2. Kostnad för avfallshantering 2022 och 2023 för kund med åttaveckorsintervall för 
restavfall. Kostnaderna är presenterade inklusive moms. 

I bilaga 2 presenteras avfallstaxans textdel. Tillägg eller förändringar i 
benämningar har i taxan markerats med rött för att underlätta granskning 
av bilaga.  

I textdelen har en uppdatering skett avseende bygg- och rivningsavfall som 
övergår till kommunalt avfall från och med 1 januari 2023. Det innebär att 
kommunen är skyldig att erbjuda hämtning av bygg- och rivningsavfall från 
hushåll i anslutning till fastighet vid budning/beställning.  

Taxehöjningens påverkan på de vanligaste abonnemangen 

Permanentboende med hämtning vid fastighet 
En permanentboende i kommunen med fyraveckors abonnemang för 
restavfall och hämtning av matavfall varannan vecka kommer 2023 få en 
utökad kostnad på 244 kronor om året. Det innebär en ökad kostnad för 
avfallshanteringen på cirka 20 kronor i månaden.  

Om kunden däremot skulle förbättra sin avfallshantering och lägga om sitt 
abonnemang till åttaveckorsintervall för restavfall och varannan vecka för 
matavfall kommer kunden få en lägre kostnad än tidigare år. Kunden 
kommer 2023 få 266 kronor lägre kostnad för sin avfallshantering jämfört 
med 2022 vid byte till hämtning var åttonde vecka. Det skulle innebär en 
besparing på cirka 22 kronor i månaden. Se tabell 1 och 2.  

 
 

 
 

Det är framför allt hämtningsavgiften som behöver höjas till följd av utökade 
behandlingskostnader. För att sänka kostnaden för behandling spelar 
kunden en viktig roll. Vamas kan skapa förutsättningar för sortering av 
avfall, men sorteringen behöver ske hos kunden, vilken har en stor 
möjlighet att själv påverka sin kostnad för avfallshanteringen. 
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Tabell 3. Kostnad för avfallshantering för fritidsboende ansluten till en Cus eller Sortera Mera 
Station i ett B-område. Kostnaderna är presenterade inklusive moms.

Fritidsboende med hämtning vid en Central Uppsamlingsstation/Sortera 
Mera Station 
En Central Uppsamlingsstation (Cus) är en hämtplats som är gemensam 
med flera fastigheter. Där hämtar Vamas mat- och restavfall vid behov. En 
Sortera Mera Station är en hämtplats som är gemensam med flera 
fastigheter där Vamas hämtar mat- och restavfall samt returpapper. 
Förpackningar hämtas av Förpackningsinsamlingen (Fti).  

Eftersom sortering av avfall sker på en station som är gemensam för flera 
fastigheter krävs det för att minska restavfallet en gemensam insats av 
samtliga fastighetsägare. Kunden kan fortfarande påverka sina kostnader 
framöver genom att sortera sitt avfall. Om kunderna sorterar sitt avfall och 
behovet av hämtning av restavfall minskar kan kunden påverka avgiften för 
kommande år.  

I tabell 3 presenteras kostnaderna 2022 och 2023 för en kund som är 
fritidsboende och ansluten till en Cus eller Sortera Mera Station. Kunden 
kommer få en årlig ökning för kostnaden för avfallshanteringen på 226 
kronor. Det innebär en utökad kostnad per månad på cirka 18 kronor för 
avfallshanteringen.  

 
 

Hämtningskostnad för flerbostadshus och verksamheter 
Vamas kunder som har flerbostadshus eller är verksamheter betalar en 
avgift per tömning av behållare. Kostnaderna för tömning per behållartyp 
presenteras i tabell 4. Till följd av att Vamas får utökade kostnader för 
behandling samt transport av avfall kommer avgiften för hämtning 2023 att 
höjas. Kunder med flerbostadshus har här stora möjligheter att påverka sin 
Tabell 4. Kostnad för hämtning av avfall per behållartyp 2022 och 2023. Kostnaderna är 
presenterade inklusive moms. 
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kostnad för avfallshantering genom att skapa förutsättning för sina 
hyresgäster att sortera avfall. Verksamhetskunder har också stora 
möjligheter att påverka sin kostnad för avfallshantering genom att förbättra 
sin sorteringsgrad och minska mängderna för restavfall.  

En förändring från och med 1 januari 2023 är att kärlhyra ingår i avgiften för 
hämtning. Tidigare år och kärlhyra inte ingått.  

Övrig information 
Vamas genomför två större projekt i norra kommundelen för att säkerställa 
att kommunalt avfall samlas in på ett ändamålsenligt sätt. Projekten 
beskrivs nedan. Båda dessa projekt kommer innebära ökade 
avskrivningskostnader, vilket kommer påverka driftbudgeten.  

Vamas har vidare inlett ett arbete med att förbereda för insamling av 
förpackningar till 1 januari 2027.  

Under 2023 kommer Vamas arbeta med att uppmana bolagets kunder att 
sortera sitt avfall och på så sätt reducera sina kostnader för 
avfallshanteringen. Vamas ambition är att öka antalet kunder som har 
hämtning var åttonde vecka på sitt restavfall.   

Sortera Mera Stationer 
Under 2020 inleddes etablering av stationerna på Sälenfjällen. Det är ett 
samverkansprojekt tillsammans med skidanläggningarna och FTI.  

Projektet syftar till att underlätta för våra gemensamma kunder att sortera 
sitt avfall. Vamas etablerar underjordsbehållare för att nyttja markytor mer 
effektivt, optimera körturer samt minska felsortering av grovavfall. FTI 
etablerar återvinningsstationer för förpackningar och tidningar på samma 
plats fram till och med 31 december 2023 (därefter övertar kommunen 
ansvaret för insamling av förpackningar). Förhoppningen är att kunder i 
högre grad ska sortera ut sina förpackningar och tidningar. Ungefär 70 % 
av restavfallet som samlas in i Malung-Sälens kommun uppkommer i 
kommunens norra del. Det är därmed ett prioriterat område.   

Från och med 1 januari 2024 kommer Vamas på kommunens vägnar 
överta insamling för förpackningar. Från 1 januari 2024 kommer Vamas på 
egen hand etablera Sortera Mera Stationerna för att säkerställa insamling 
av matavfall, restavfall, returpapper och förpackningar. På så sätt kan 
Vamas säkerställa att kommunen efterlever lagkravet för fastighetsnära 
insamling på aktuella avfallsfraktioner 

Projektering av ny Återvinningscentral Sälfjället 
Vamas arbetar just nu med projektering av en ny återvinningscentral på 
Sälfjället. Befintlig återvinningscentral är för liten och undermålig ur 
arbetsmiljösynpunkt och det finns inte möjlighet att bygga om befintlig 
återvinningscentral på Sälfjället då Vamas Vattentjänster kommer behöva 
ytorna för utbyggnad av reningsverk.  
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Insamling av förpackningar 
Vamas planerar för att överta insamling av förpackningar från och med 1 
januari 2024. Det innebär att Vamas övertar befintligt system från 
Förpackningsinsamlingen (FTI). Fram till 1 januari 2027 utvecklar Vamas 
insamling av förpackningar succesivt. Ambitionen är att säkerställa att 
kommunens ansvar på fastighetsnära insamling från och med 1 januari 
2027 efterlevs.  

Åttaveckors abonnemang 
Under 2023 kommer Vamas genomföra en informationskampanj med syfte 
att få Vamas kunder att sortera sitt avfall. Genom att utöka 
sorteringsgraden behöver kunden inte hämtning av sitt restavfall lika ofta. 
Genom att byta abonnemangsform från fyraveckorsintervall till 
åttaveckorsintervall kan kunden reducera sina kostnader för 
avfallshanteringen.  

Förhoppningen är att Vamas kan reducera mängden avfall som går till 
förbränning och på så sätt minska kostnaden för behandling.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Förslag Avfallstaxa Prisbilaga 2023 
Bilaga 2. Förslag Avfallstaxa Textdel 2023 
Bilaga 3. Utdrag protokoll 2022-10-25, Vamas styrelse, § 140. 

Beslutet skickas till 
Vamas



Bilaga 1. Förslag till Prisbilaga, avfallstaxa 2023 

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB | Postadress: Box 25, 782 21 Malung | Besöksadress: Storgatan 34, 782 31 Malung 

Kundservice: 0280-185 80 | kundservice@vamas.se | www.vamas.se 

Ny tjänst 



Reviderad Reviderad text för att tydliggöra tjänst 

till kund.  

Ny tjänst 

Reviderad Reviderad, tillägg. 

Ny avgift 

Ny avgift 

Reviderad 
Reviderat styckpris istället för bunt. 
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Avfallstaxa för Malung-Sälen 

Textdokument till avgifter för fastigheter och verksamheter i Malung-Sälens kommun 

Antagen av kommunfullmäktige 2022-XX-XX, § XXX 

Träder i kraft 2023-01-01 
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Ordlista 

Renhållningsskyldighet: Om du äger en fastighet bebyggd med ett bostadshus omfattas du av 

renhållningsskyldighet. Bedriver du en verksamhet där det uppkommer jämförligt avfall med hushåll som 

kommunen är skyldig att omhänderta omfattas du av renhållningsskyldighet.  

Kommunalt avfall: restavfall, matavfall, returpapper, grovavfall, bygg- och rivningsavfall, el-avfall och 

farligt avfall som uppkommer vid hushåll. 

Jämförligt avfall: avfall som uppkommer i en verksamhet till följd av att människor uppehållit sig i den 

aktuella lokalen, exempelvis personalutrymmen, toaletter eller restauranger.   

Restavfall: det avfall som kvarstår efter sortering av avfall. Avfall som inte kan återanvändas eller 

återvinnas, exempelvis blöjor, snus, våtservetter, tops, bindor och tamponger.  

Matavfall: avfall som är organiskt material såsom exempelvis äggskal, kaffesump och potatisskal. 

Kärlavfall: mat- och restavfall som sorteras var för sig i separata kärl.  

Grovavfall: Avfall som inte får slängas i behållare för restavfall eller matavfall. Exempelvis trasiga möbler, 

behandlat trä, ej återvinningsbart och metall. Grovavfall lämnas på återvinningscentralerna.  

Farligt avfall: Avfall som inte får slängas i behållare för restavfall eller matavfall. Exempelvis färgrester, 

lösningsmedel, och el-avfall. Farligt avfall lämnas på återvinningscentralerna. 

Förpackningar: Avfall som kan återvinnas för tillverkning av nytt material. Exempelvis plastförpackningar, 

ofärgat glas och metallförpackningar. Förpackningsinsamlingen (FTI) ansvarar för detta och insamling 

sker på återvinningsstationer för privatpersoner. Verksamheter kan själv samordna med hämtning av 

förpackningar med auktoriserad entreprenör.  

Returpapper: Avfall som återvinns för tillverkning av nytt material. Insamling av returpapper övergick från 

2022-01-01 till kommunalt ansvar. Verksamheter kan själv samordna hämtning av returpapper med 

auktoriserad entreprenör.  

Slam: Enskilda avloppsanläggningar behöver tömmas på slam för att upprätthålla en ändamålsenlig 

funktion. Slammet består av det som spolas ner i toaletten, alltså fekalier, urin och toalettpapper.  

Central Uppsamlingsstation (Cus): hämtplats där mat- och restavfall för flera hushåll samlas in. 

Sortera Mera Stationer: Cus som är utökad med sortering av tidningar och förpackningar.  
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Hantering av kommunalt avfall - en gemensam kostnad! 
Hanteringen av kommunalt avfall bekostas helt och hållet av avfallsavgiften, utan något stöd från 

skattemedlen. Avgiften ska stå i realitet med de tjänster som utförs.  Det kallas självkostnadsprincipen. 

Insamlingen och avfallsavgiften ska vidare utformas så att alla kunder behandlas på ett likvärdigt sätt, 

utifrån den så kallade likställighetsprincipen. Avfallsavgiften är uppdelad i grundavgift och 

hämtningsavgift, vid behov tillkommer tilläggsavgifter. 

Regler och taxor 
Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i Malung-Sälen kommuns egen 

renhållningsordning som kommunfullmäktige fastställer. Kommunen har av Riksdagen fått ansvaret att 

genomföra insamling av kommunalt avfall.  

Renhållningsavgifter regleras i 27 kap miljöbalken (1998:808) 4–6 §. Kommunfullmäktige i 

Malung-Sälens kommun beslutar om renhållningstaxan.  

I fastställd prisbilaga redovisas de aktuella avgifter för de tjänster som Vamas utför. 

Vamas 
I Malung-Sälen är det Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) som sköter insamlingen av 

kommunalt avfall och jämförligt avfall med hushåll på uppdrag av Malung-Sälens kommun. Vi 

säkerställer att det kommunala avfallet som uppkommer i kommunen tas omhand på ett hållbart sätt. 

Det innebär att vi ska arbeta för att insamling och behandling av avfall sker på ett sätt som är 

ändamålsenligt för miljön och människors hälsa. 

Det är till Vamas du vänder dig med de anmälningar och beställningar som nämns i denna information, 

se kontaktuppgifter på sista sidan. Ansökan om dispens beskrivs på sidan 11, vilket görs till 

miljönämnden.  

Alla priser i avfallstaxan är angivna inklusive moms. 
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Allmänna bestämmelser 

Uppgifter om renhållningsskyldighet 

En fastighet omfattas av renhållningsskyldighet om den är bebyggd med ett bostadshus, eller om en 

verksamhet bedrivs där det uppkommer jämförligt avfall med hushålls som kommunen är skyldig att 

omhänderta. Det kan exempelvis vara avfall som uppkommer vid mindre renoveringar, underhåll av 

fastighetens nuvarande status eller vid nyttjande av fastigheten. Renhållningsskyldigheten gäller oavsett 

om fastigheten nyttjas eller ej.   

Om du har en fastighet som inte är ett bostadshus/verksamhet där avfall uppkommer omfattas inte denna 

av renhållningsskyldighet. Exempel på sådana byggnader är en lada eller ett stall.  

Kommunalt avfall och jämförligt avfall med hushåll 
Kommunalt avfall uppstår normalt i alla former av boende som exempelvis permanentboende, fritidshus, 

vårdboende och hotell. Vissa avfall uppstår inte alls i en del hushåll men är normala i andra hushåll (till 

exempel trädgårdsavfall, avfall från olika hobbyverksamheter med mera). Med avfall från verksamhet som 

är jämförlig med hushåll menas sådant avfall som liknar det avfall som också kan uppstå vid användning 

av mark eller byggnad för bostadsändamål. Avfallet uppkommer som ett resultat av att människor 

använder och vistas i lokaler eller anläggningar. 

Att ett avfall uppkommer regelmässigt bör tolkas som att det är normalt förekommande. Vad som är 

regelmässigt bör därför tolkas som vad som är normalt eller vanligt ur ett kollektivt perspektiv och därmed 

tillåta variationer mellan olika hushåll.   

Kommunalt avfall som hämtas i kärl vid fastighet eller central uppsamlingsstation (kärlavfall) 

Kärlavfall innebär matavfall eller restavfall som sorteras var för sig i separata kärl. Matavfall är 

exempelvis matrester, kaffesump och hushållspapper. Restavfall, exempelvis diskborste, tops, snus och 

bindor är brännbart avfall som ryms i kärl för hämtning och som inte är en förpackning.  

Förpackningar ingår i producentansvar och ska lämnas av privatpersoner för återvinning på 

återvinningsstationer. Verksamheter behöver själv ordna med sortering av förpackningar för sin 

verksamhet genom hämtning av det återvinningsbara materialet av auktoriserad entreprenör. 

Returpapper såsom exempelvis tidningar och reklamblad ingår i det kommunala ansvaret. Materialet 

lämnas i behållare för tidningar som finns utplacerade vid återvinningsstationerna i kommunen. Såväl 

verksamheter som privatpersoner får nyttja returpappersbehållarna vid ÅVS. Verksamheter kan även själv 

ordna med hämtning av returpapper av auktoriserad entreprenör.  

Kommunalt avfall som hämtas vid budning 

Grovavfall, trädgårdsavfall, kyl, frys, vitvaror samt bygg- och rivningsavfall som ingår i det kommunala 

ansvaret kan efter beställning via kundservice hämtas vid eller i anslutning till fastighet.  



Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB 

Avfallstaxa - Textdel 

5 

Kommunalt avfall som lämnas på återvinningscentral 

Grovavfall är sådant som normalt finns i ett hushåll, men som inte ska kastas med kärlavfallet på 
grund av exempelvis risken för skador, storlek eller att avfallet innehåller farliga ämnen. 

Till grovavfall räknas exempelvis möbler, cyklar, leksaker, barnvagnar, kläder samt mindre mängder 

trädgårdsavfall och avfall från mindre renoveringar. Nedfallna träd kan inte anses ha koppling till normalt 

nyttjande av mark och byggnad för bostadsändamål och kan därför inte klassas som kommunalt avfall.  

Till kommunalt avfall räknas även farligt avfall som till exempelvis oljerester, färgrester, rester av 

bekämpningsmedel och annat farligt avfall som ingår som beståndsdel i avfall som kommer från hushåll 

samt el-avfall, inklusive kyl och frys. 

Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 
Fastighetsinnehavaren till fastighet där kommunalt avfall uppkommer, är betalningsskyldig och ska 

teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgifter 

enligt denna taxa. 

Avgiften betalas till Vamas. Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av 

att avfallsbehållaren eller avloppsanläggning inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts 

eller varit placerad på annat sätt än det som angivits i aktuellt abonnemang. Vid ägarbyte ska uppgifter 

om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till oss. 

Om en fastighet har flera innehavare ska dessa inom sig utse en huvudman som ansvarar för fastighetens 

renhållningsfrågor. Vamas har annars rätt att utse huvudman.  

Om en fastighet består av flera geografiskt skilda platser där kommunalt avfall normalt uppkommer ska 

abonnemang finnas för varje sådan plats. 

Betalning för genomförda tjänster görs via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Anmälan om autogiro görs 

via blankett som du finner på vår hemsida eller hos kundservice. För e-faktura, kontakta din egen bank.  

Fakturering sker varannan månad eller årsvis beroende på avgiftens storlek. För månadsfaktura, 

kontakta vår kundservice. 

Slam och extratjänster faktureras efter genomförande av tjänst. 

Om fakturan inte betalas i tid skickas påminnelse ut 5 dagar efter förfallodagen, inkasso skickas 

10 dagar efter påminnelsens förfallodag. Dröjsmålsränta debiteras enligt 6 § Räntelagen (1975:635).  

Avgifter för kommunalt avfall 
För att räkna ut den totala årsavgiften ska grundavgiften läggas ihop med hämtningsavgiften för valda 

abonnemang.  

I grundavgiften för hushåll ingår möjligheten att nyttja tidningsbehållare vid återvinningsstationer och 

återvinningscentralerna, och lämna den del av kommunalt avfall som är grovavfall och farligt avfall som 

normalt uppkommer vid bostäder. Vid större renoveringar kan den mängden överskridas och en extra 

kostnad kan tillkomma. Dessutom finansierar grundavgiften planering, information och administration. 
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I grundavgiften för verksamheter ingår planering, information och administration. Verksamheter betalar 

för det avfall som sorteras vid återvinningscentralerna.  

Vamas kunder delas upp i följande kategorier; Permanentboende, Fritidshus Standard, Fritidshus enkel, 

Flerbostadshus och Verksamheter. I hämtningsavgiften för permanentboende och fritidshus ingår 

hämtning av kärlavfall, hyra av kärl samt behandling av kommunalt avfall.  

Grundavgift betalas av alla hushåll och verksamheter som omfattas av renhållningsskyldighet med 

undantag av enklare fritidshus. Fritidshus Enkel debiteras ingen fast grundavgift, utan ska i stället betala en 

avgift enligt fastställd taxa vid avlämnande av avfall vid återvinningscentralerna.  

Särskilda avgifter 
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa (inklusive prisbilaga) eller 

där situationen avviker från vad som är normalt lämnar Vamas offert till kund efter begäran enligt 

fastställd prisbilaga. Vid behov får Vamas styrelse besluta om tillfälliga avgifter baserat på principer i 

denna taxa och självkostnad för tjänsten.  

Vamas service till dig 

Vamas tillhandahåller tjänster för insamling av kommunalt avfall och jämförligt avfall med hushåll, 

vilket genomförs via insamling vid fastighet, centrala uppsamlingsstationer, Sortera Mera Stationer, 

behållare för tidningar i anslutning till återvinningscentraler, mobil insamling och hämtning av grov-, 

trädgårds-, bygg- och rivningsavfall i anslutning till din fastighet. Vamas erbjuder även tre 

återvinningscentraler i orterna Malung, Lima och Sälfjället.  

Billigare att sortera 
Genom att sortera matavfall, farligt avfall, grovavfall och förpackningar samt tidningar var för sig får du 

ner mängden avfall i ditt restavfallskärl. Kostnaden för hämtning blir då lägre genom att du kan välja 

glesare intervall för hämtning.  

Tjänster och abonnemangsformer 
Du som fastighetsägare med en bostadsenhet eller verksamhet som omfattas av 

renhållningsskyldigheten ska anmäla abonnemang hos Vamas, enligt 11§ i föreskrifter om hantering av 

hushållsavfall i Malung-Sälens kommun. Renhållningsskyldigheten beskrivs på sidan 4. 

Grundavgift 
Den som omfattas av renhållningsskyldighet ska betala en grundavgift. Avgiften täcker kostnader för 

avfallsplanering, upphandling, information, kundservice och administration. Undantag görs för 

bostadsenheter som betraktas som obeboeliga. Även Fritidshus Enkel undantas den fasta grundavgiften och 

ska vid avlämnande av avfall från fritidshuset betala en avgift. 

Bostadsenheter där fastighetsägaren har stängt av vattnet och boendeenheten endast underhålls kan anmäla 

om att få grundavgiften reducerad. Kund debiteras då 50 % av grundavgift Fritidshus Standard.  

För hushållen ingår även nyttjande av återvinningscentraler samt hantering och behandling av avfall som 

lämnas där. 
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För hushåll ingår det i grundavgiften tillgång till behållare för tidningar vid återvinningsstationer. Vamas 

hämtar och säkerställer att materialet omhändertas för återvinning. Verksamheter har möjlighet att avlämna 

en mindre mängd returpapper vid Vamas behållare som finns i anslutning till återvinningsstationerna.  

Verksamheter och flerbostadshus betalar för avlämnande av avfall vid återvinningscentraler, varvid 

avgiften har anpassats därefter.  

Permanentboende 

Bostadsenheter inom denna kategori är boenden där person är folkbokförd. 

Fritidsboende Standard 

Bostadsenheter inom denna kategori är fritidshus med indraget vatten och/eller anläggning för rening av 

avloppsvatten, egen eller kommunal.  

Fritidsboende Enkel 

Bostadsenheter inom denna kategori saknar indraget vatten och/eller anläggning för rening av 

avloppsvatten.  

Flerbostadshus 

Verksamhetsutövare med bostadsenheter som används för uthyrning för permanentboende. 

Avfall till följd av renoveringar i dessa boendeenheter ska bekostas av fastighetsägaren/föreningen som 

kommer att betala en avgift vid avlämnande vid ÅVC, grundavgiften har anpassats därefter. En 

grundavgift betalas per bostadsenhet. 

Verksamhet 
Inom kategorin verksamheter ingår exempelvis butiker, kontor, restauranger, bystugor, föreningar, hotell 

och campingar. Föreningar som inte innehar någon egen fastighet omfattas inte av grundavgift. För 

evenemang/tillfälliga verksamheter se tilläggstjänster på sidan 10.  

Hämtningsavgift 
Vamas genomför hämtning av kommunalt avfall och jämförligt avfall från hushåll och 

verksamhetsutövare.  

Privatpersoner 

För att hämtning av kärlavfall ska kunna genomföras effektivt, miljömässigt och ekonomiskt behöver 

turerna för hämtning planeras i förväg.  
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Hämtning vid din bostad 

Vamas hämtar ditt restavfall var fjärde vecka och matavfall varannan vecka i enlighet med gällande 

avfallsföreskrift. Avfallet samlas in separat och avfallsslagen går till enskilda anläggningar för 

behandling. Du ansvarar själv för att ditt kärl är framtaget för tömning. Vid tömning ska vägen fram till 

och runt kärlet vara framkomlig och kärlet ska vara fritt från is och snö. Är kärlen otillgängliga, 

fastfrusna eller överfulla utförs ingen tömning. Tömning kan ske mellan 05.00-18.00 på 

hämtningsdagen.  

Anpassat hämtningsintervall 
Om du är bra på att sortera ditt avfall kan du som har hämtning vid fastighet anmäla hämtning av 

restavfall var 8:e vecka och därmed få reducerad hämtningsavgift. Fritidsboenden som nyttjas delar av 

året kan nyttja säsongsanpassat hämtningsintervall enligt prisbilaga. Kontakta kundservice för 

abonnemangsändring. 

Hemkompost 
Matavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. 

Kompostering ska ske under hela året. Vid abonnemangsformen Hemkompost hämtas endast restavfall, 

som inte får innehålla matavfall. Fastighetsägaren ansvarar själv för att ta hand om den färdiga 

kompostjorden på den egna fastigheten. Vid abonnemang Hemkompost reduceras hämtningsavgiften hos 

kunder som har hämtning i direkt anslutning till bostaden.  

Gemensamma kärl 

Är du bra på att sortera ditt avfall kan du gå ihop med en granne, inom 1000 m, och dela på ett 140 liter 

och ett 190 liters kärl. Förutsättning för att få nyttja gemensamma avfallskärl är att avtal träffas mellan 

berörda fastighetsägare. Krav för gemensamma kärl är att avfallet ryms i aktuella kärl. För mer 

information, kontakta kundservice. Vid delning av kärl på 140L repektive190L delar abonnenterna på 

en hämtningsavgift. 

Hämtning vid central uppsamlingsstation (Cus)
För att möjliggöra en hållbar avfallshantering har Vamas Cus:ar och Sortera Mera Stationer i en del av 

kommunens områden.  

Hämtning av restavfall sker minst fjärde vecka och matavfall varannan vecka i enlighet med gällande 

avfallsföreskrift. Finns behov av extratömningar vid Cus:ar görs detta vid behov. Upplysning om 

överfulla behållare anmäler du till Vamas kundservice.  

Matavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. 

Kompostering ska ske under hela året. Hämtningsavgiften är oförändrad även vid hemkompost.  
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Särskilda abonnemangsformer 

Annan överenskommen plats 

Fritidshusägare i områden för avfallshantering A och C har möjlighet att ansöka om 

abonnemangsformen Annan överenskommen plats för kärlavfall. Karta för områdesindelning återfinns 

på textdokumentets sista sida. Möjligheten att ha abonnemangsformen bedöms utifrån att 

fastighetsägaren själv till övervägande del nyttjar fritidshuset och att huset inte hyrs ut. Fritidshusägare i 

områden som saknar insamling av kommunalt avfall via Cus:ar har denna abonnemangsform 

automatiskt. Om kunder önskas en Cus i området kan anmälan om detta göras till Vamas. 

Annan överenskommen plats innebär att: 

Kommuninvånare kan ta med sitt kärlavfall från fritidshuset hem till permanentbostaden. 

Fritidshusägare som är permanentboende i annan kommun kan lämna sitt kärlavfall från fritidshuset på 

en plats angiven av Vamas.  

Grundavgift kvarstår vid abonnemangsformen, ingen hämtningsavgift debiteras. 

Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall 

Kan erhållas vid tillfällig bortavaro från aktuell fastighet, exempelvis vid utlandsvistelse, sjukdom eller 

renovering av fastighet som inte kan nyttjas för boende. Till uppehåll räknas även andra fastigheter som 

inte nyttjas för bostadsändamål, till exempel dödsbon och byggnad som används som förråd eller 

liknande. Uppehåll kan erhållas för max tre år i taget, därefter öppnas abonnemanget automatiskt.  

Uppehåll på kommunalt avfall ska vara minst fyra månader för permanentboende och ett år för 

fritidshus.  

Grundavgift kvarstår vid abonnemangsformen, ingen hämtningsavgift debiteras. 

Hämtning vid flerbostadshus 

Fastighetsinnehavaren ska säkerställa möjligheter för boende att sortera kommunalt avfall. Hämtning av 

kommunalt avfall sker enligt de intervall som fastighetsägaren och Vamas kommit överens om, dock 

minst varannan vecka för matavfall. 

Hämtning vid verksamheter 

Vamas hämtar avfall jämförligt med hushåll hos verksamheter i kommunen. Hämtning sker enligt 

överenskommet intervall, dock minst varannan vecka för matavfall. Avfall jämförligt med hushåll är 

exempelvis matrester från bland annat restauranger, storkök och personalutrymmen. Restavfall från 

personalutrymmen, kundtoaletter och besöksrum är också avfall jämförligt med hushåll. Generellt sätt är 

allt som varit i kontakt med kunder ett avfall som Vamas ska samla in och säkerställa en ändamålsenlig 

behandling av.  
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Tilläggstjänster och tilläggsavgifter för alla typer av hushåll 

och verksamheter 
Nedan presenteras några exempel på tilläggstjänster och tilläggsavgifter som erbjuds eller kan tillämpas. 

Samtliga tjänster och avgifter hittar du i taxebilagan. 

Grov-, trädgårds-, bygg- och rivningsavfall 
Privata fastighetsägare kan beställa hämtning av grov-, trädgårds-, bygg- och rivningsavfall och 
trädgårdsavfall, mot avgift. Hämtning sker inom 10 arbetsdagar. 

Extra säck – i samband med ordinarie tömning 

För extra säck på högst 160 L och max 15 kg i samband med ordinarie tömning, debiteras en extra 

kostnad per säck. OBS! Förbeställning ska göras minst två vardagar innan, kontakta kundservice. 

Överfulla kärl 

Det ska gå att stänga locket på kärlet och dragvikten (den kraft som behövs för att dra kärlet) får inte 

överstiga 15 kg. En avgift tas ut om detta inte uppfylls.  

Felsorteringsavgift 

Renhållningspersonalen kontrollerar kvaliteten på det aktuella avfallet i samband med tömning. Om 

behållaren innehåller otillåtet avfall töms den inte. För att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa 

en extra tömning med rätt avfallsslag eller plocka bort det otillåtna avfallet. Fastighetsinnehavaren 

debiteras extra för utförd tömning.  

I samband med tredje påpekandet av felsorterat avfall för fastighetsinnehavaren tas en 

felsorteringsavgift ut.  

Anmälningar kring ditt abonnemang hos Vamas 

Anmälningar kring abonnemang genomförs via formulär på Vamas hemsida. Om du önskar blankett att 

fylla i, vänligen kontakta Vamas  Kundservice.  

En abonnemangsändring får göras kostnadsfritt per år, därefter debiteras en kostnad för administrativt 

arbete enligt taxa.  

Evenemang/tillfällig verksamhet 
Till evenemang och tillfälliga verksamheter debiteras en administrativ avgift. I den administrativa avgiften 

ingår rådgivning och planering. Hyra, utkörning och tömning av kärl debiteras separat.  
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Slam och latrin 

Slam 

Hämtning av slam från slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst en gång per år. Tömning av 

slamavskiljare för bad, disk och tvättvatten ska ske minst vartannat år. Tömning av sluten tank ska ske 

minst vart tredje år.  

Förlängt hämtningsintervall eller uppehåll av hämtning av slam 
Ansökan om dispens görs till miljönämnden, Malung-Sälens kommun, senast fyra veckor före beräknat 

startdatum. Uppehåll i hämtning av slam innebär att slamtömning inte sker och räknas som en tillfällig 

åtgärd, t ex vid utlandsvistelse, sjukdom, dödsbo eller om fastigheten är på gång att säljas. Uppehåll i 

hämtning kan beviljas som längst 3 år i taget. Förlängt hämtningsintervall innebär att slamtömning sker, 

men med längre intervall mellan tömningarna än normalt. Förlängt hämtningsintervall kan medges för 

maximalt 10 år i taget. Tömning måste ske innan perioden inleds. 

Latrin 
Latrinkärl på 37 L (max vikt 15 kg) finns till försäljning på alla återvinningscentraler och du 
faktureras en kostnad för detta. I priset ingår själva kärlet, mottagning/inlämning och behandling. 
Malung och Sälfjällets återvinningscentraler tar emot latrinkärl. Endast kärl som avhämtats hos 
Vamas är godkända.  

Latrinbehållare får endast innehålla sådant som vanligtvis spolas ned i toaletten, urin, avföring och 
toalettpapper. Kärl som innehåller t.ex. plastpåsar tas inte emot. 

Hämtning av latrinkärl kan beställas mot ett tillägg enligt prisbilaga, max vikt vid hämtning är 
15 kg/kärl. Hämtning sker inom 10 arbetsdagar vid fastigheten.  

Fett från verksamheter 
Hämtning av fett från restauranger ska ske enligt kommunens föreskrifter om hantering av 

hushållsavfall och kommunens Allmänna bestämmelser för användandet av Vatten och Avfall i Malung-

Sälens AB allmänna vatten- och avloppsanläggningar.  

Kontaktuppgifter – Vamas kundservice 

Telefonnummer: 0280-185 80 

E-post: kundservice@vamas.se

Adress: Box 25, 782 21 Malung

mailto:kundservice@vamas.se
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Längst de rosamarkerade linjerna 

finns Centrala Uppsamlingsstationer 

placerade för insamling av rest- och 

matavfall. Fastigheter bedöms 

tillhöra ett C-område om fastigheten 

ligger fyra kilometer från en Central 

Uppsamlingsstation.   



Bilaga 3. Utdrag protokoll 2022-10-25, Vamas styrelse, § 140. 
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Redovisning kommunfullmäktige 2022-12-19 

AVSÄGELSER OCH VALÄRENDEN 
20. Val av lekmannarevisorer för Malung-Sälens Elverk AB
mandatperioden 2023-2026
21. Val av lekmannarevisorer för Malungshem AB mandatperioden 2023-
2026
22. Val av lekmannarevisorer för Malung-Sälen Turism AB mandatperioden
2023-2026
23. Val av lekmannarevisorer för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB
(Vamas) mandatperioden 2023-2026
24. Val av lekmannarevisorer för Gustols AB mandatperioden 2023-2026
25. Val av lekmannarevisorer för Ärnäshedens Fastighet AB
mandatperioden 2023-2026
26. Val av lekmannarevisorer för Intresseföreningen Västerdalsbanan
mandatperioden 2023-2026
27. Val av lekmannarevisorer för Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB
mandatperioden 2023-2026
28. Val av lekmannarevisor för Finsam Västerdalarna mandatperioden
2023-2026

ANMÄLAN AV MOTIONER, INTERPELLATIONER OCH FRÅGOR 
Inga motioner, interpellationer eller frågor har inkommit. 

HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM 
30.  
KS/2022:764 
Tillsyn hos överförmyndaren i Malung-Sälens kommun, 2022-11-10 

KS/2022:800 
Förordnande av vigselförrättare AV 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 2022-11-29 
§ 181 Arrendeavtal för laddstation på Orrmyrheden, Grönland 61:4
§ 182 Investeringsbehov toaletter förskola Norra
§ 183 Drivmedelsförsörjning – krisberedskap
§ 184 Årsprognos per oktober 2022 för kommunstyrelsen och dess
förvaltningar
§ 185 Årsprognos per oktober 2022 för Malung-Sälens kommun
övergripande
§ 187 Anvisningar för planeringsprocessen 2023
§ 188 Anvisningar för uppföljningsprocessen 2023
§ 189 Tekniska justeringar driftbudgetramar 2023
§ 190 Detaljbudget 2023 kommunstyrelsen och dess verksamheter

19-30
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§ 191 Nämndplan för Kommunstyrelsen 2023 
§ 192 Malung-Sälens kommuns nivå på egenandel hos Kommunassurans 
§ 193 Behörighet att teckna Malung-Sälens kommuns firma 
§ 194 Behörighet beträffande tecknande av fonder och stiftelser som 
förvaltas av Malung-Sälens kommun 
§ 195 Behörighet att teckna Malung-Sälens kommuns firma beträffande 
fast egendom 
§ 196 Behörighet att teckna Malung-Sälens kommuns firma beträffande 
bankkonton och bankgiron 
§ 197 Sammanträdesplan kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen 2023 
(avseende kommunstyrelsens första sammanträde 2023) 
§ 199 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden (rev. 2022) 
§ 201 Reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden (rev. 2022) 
§ 202 Reglemente för socialnämnden (rev. 2022) 
§ 203 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (rev. 2022) 
§ 204 Reglemente för räddningsnämnden (rev. 2022) 
§ 205 Reglemente för valnämnden (rev. 2022) 
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