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Nämnder och styrelser ser över samtliga taxor och avgifter årligen. Eventuella förslag till
förändringar ska inarbetas i nämndens budgetförslag och fastställs av kommunfullmäktige.
Endast i undantagsfall behandlas taxor och avgifter vid andra tillfällen under året eftersom
dessa, tillsammans med skatter och utjämning utgör en viktig del av finansieringen av
kommunens verksamheter.
I detta dokument redovisas vilka taxor och avgifter som finns i Oskarshamns kommun under
2022. Taxorna redovisas per ansvarig nämnd.
Tips! Tryck Ctrl+f för PC eller Kommando+f för Mac så får du fram en sökruta där du kan
skriva in vilken taxa du söker.
Innehållsförteckningen är klickbar för att du enkelt och snabbt ska kunna navigera till det
avsnitt som är av intresse för dig.
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Taxor och avgifter kommunstyrelsen 2022
Avgifter Nova – utbildning, F&U och affärsutveckling
Tentamensavgift för studenter bosatta utanför kommunen
Under 1 år skriver 80 personer tentor på Nova, av dessa är det totalt 97 tentamenstillfällen, det
vill säga en del personer skriver flera tentor på Nova. Vid dessa tentamenstillfällen får
studenter skrivna i Oskarshamns kommun tentera gratis, men studenter bosatta utanför
kommunen betalar en avgift. Avgiften täcker ej faktisk kostnad, men ses som en symbolisk
summa för administration och tentamenspersonal som tas in för tentamenstillfället.


600 kronor per tentamenstillfälle

Avgift för kopiering eller utskrift, studerande


0,50 kronor per kopia/utskrift

Avgifter Servicecenter
Sändning av fax för privat bruk





Inrikes, 1–3 sidor – 20 kronor
Inrikes, fler sidor – 40 kronor
Utrikes, 1–3 sidor – 40 kronor
Utrikes, fler sidor – 60 kronor

Kopiering, utskrift, scanning för privat bruk.





A4 svartvitt – 2 kronor per kopia/utskrift
A4 färg – 6 kronor per kopia/utskrift
A3 svartvitt – 4 kronor per kopia/utskrift
A3 färg – 10 kronor per kopia/utskrift

Ekonomi
Oskarshamns kommun har överlåtit inkassoverksamheten till Visma Collectors AB.

Amorteringsplan



Arvode för upprättande av amorteringsplan – 170 kronor
Aviseringsavgift – 60 kronor
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Inkassokrav
Inkassokrav enligt lag (1981:739) och förordning (1981:1057) om ersättning för
inkassokostnader.


180 kronor

Betalningsföreläggande



Ombudsarvode för upprättande av ärende – 380 kronor
Ansökningsavgift – 300 kronor

Vanlig handräckning



Ombudsarvode för upprättande av ärende – 420 kronor
Ansökningsavgift – 300 kronor

Särskild handräckning



Ombudsarvode för upprättande av ärende – 420 kronor
Ansökningsavgift – 300 kronor

Räddningstjänsten
Avgift för tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE)
Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor 27§ får kommunen ta ut en avgift för
tillståndsprövning och godkännande av föreståndare.
Avgiften som redovisas nedan motsvarar normal handläggning och innefattar ersättning för
diarieföring, inläsning i ärendet, arkivering, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning
av tekniska villkor, beslut om tillstånd, platsbesök, avsyning, avsyningsprotokoll och
kvalitetsgranskning avsyningsprotokoll.
Avgiften är beräknad enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) modell för beräkning av
taxor och uppräknas årligen enligt gällande prisbasbelopp (PBB). Prisbasbeloppet för 2022 är
48 300 kronor (47 600 kronor för 2021). N = 1 för kommuner över 20 000 invånare. HF
betyder handläggningsfaktor.

Taxor och avgifter 2022
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Avgift = HF x mPBB x N
Objekt

Exempel

HF

Avgift

Anläggning med mindre hantering av
brandfarlig vara
Anläggning med måttlig hantering av
brandfarlig vara
Anläggning med omfattande
hantering av brandfarlig vara
Anläggning med mycket omfattande
hantering av brandfarlig vara
Fyrverkeriförsäljning

Skolor, restauranger

150

7 245 kronor

Bensinstation, mindre
försäljningsställen, mindre industri.
Stor industri med öppen hantering,
stora försäljningsställen.
Processindustri,
Sevesoanläggning, 2:4-anläggning
-

240

11 592 kronor

300

14 490 kronor

340

16 422 kronor

130

6 279 kronor

Anläggning med mindre hantering av
explosiv vara
Anläggning med större hantering av
explosiv vara
Nytt tillstånd enligt §20 FBE

Under 60 kg

150

7 245 kronor

Över 60 kg

210

10 143 kronor

Innehavsskifte

20

966 kronor

Mindre komplettering till befintligt
tillstånd gällande tillstånd
Avslag av ansökan

-

20

966 kronor

-

20

966 kronor

Administrativa åtgärder

-

20

966 kronor

Vid förnyelse av ärende kan beslut om halverad avgift fattas av handläggaren. Halverad avgift
gäller om inget i anläggningen förändrats sedan senaste tillståndsgivningen. Har något i
anläggningen förändrats gäller avgiften för nytt tillstånd.

Taxa gällande tillsynsverksamhet LSO/LBE samt övriga
olycksförebyggande tjänster från och med beslut
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor:
a) Handläggningsavgift vid tillsyn LSO – 2 290 kronor
b) Handläggningsavgift vid samordnad tillsyn LSO och LBE – 2 890 kronor
c) Timavgift, rörlig – * kronor per timme
Övriga olycksförebyggande tjänster/uppdrag – * kronor per timme
* Timavgiften regleras enligt gällande räddningstjänstens taxa för tjänster och materialuthyrning.

Tillämpning av taxan vid tillsyn
Inledande bestämmelser
Taxan avser tillsyn som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2§ LSO. Enligt 5 kap 4§ LSO
får en kommun föreskriva att en avgift ska betalas för tillsynsbesök. Taxan reglerar även
avgift för tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, 27§ LBE.
Taxor och avgifter 2022
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Taxan består av en handläggningsavgift och en rörlig timavgift. Den rörliga avgiften debiteras
med hel förstatimme och därefter med påbörjad halvtimme.
Uppföljningsbesök debiteras med handläggningsavgift motsvarande halv grundavgift och
rörlig timavgift.
Specialfall

Om en ägare eller nyttjanderättshavare har en eller flera verksamheter där den totala tillsynen
tar flera dagar, finns möjlighet att teckna speciell överenskommelse om avgiften.
Räddningschefen äger rätt att träffa sådan överenskommelse.
Allmänna bestämmelser
Reglering av timkostnad

Timavgiften regleras enligt gällande räddningstjänstens taxa för tjänster och
materialuthyrning.
Överklagande av avgift

Bestämmelser finns i kommunallag, förvaltningslag och speciallagstiftning.
Kommunens beslut om avgiftsuttag kan överklagas till länsstyrelse, därefter eventuellt
förvaltningsdomstol.
Överklagande ska ske skriftligen inom tre veckor från mottagandet av beslutet. Överklagandet
ställs till länsstyrelse/förvaltningsdomstol men lämnas till räddningsnämnden som skickar
överklagandet jämte kommunens beslutsunderlag vidare till aktuell instans.
Om räddningstjänsten finner att klagande har fog för sitt överklagande kan den själv ändra sitt
beslut. Överklagandet behöver då inte vidarebefordras för ny prövning.
Sänkning av avgift

Räddningschefen äger rätt, om det finns särskilda skäl (större komplexa anläggningar och
objekt eller vid nyetablering) som kan ta längre tid som motiverar en sänkning av avgiften vid
ett uppdrag, besluta om en sådan.
Dröjsmålsränta

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
från förfallodagen tills betalning sker.

Taxa för Varor och Tjänster inom räddningstjänsten
Kostnaderna är baserade på förslitning, underhåll, kapitalvärde, avskrivningstid, och
återställningskostnad. Som tid räknas all tid mellan hämtning och återlämning.
För skadat, förbrukat eller förkommet materiel, som förstörts i samband med uthyrning, utgår
ersättning enligt nyanskaffningsvärdet eller reparationskostnad i den mån sådan inte erhålls
från försäkringsgivare.
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Debitering av kostnader vid hyra
Uthyrning av räddningstjänstens fordon och materiel utanför räddningstjänstens verksamhet
ska endast ske i undantagsfall och medföra samhällsnytta. Vid speciella tillfällen då
räddningstjänstens utrustning och kompetens är unika sker uthyrning i räddningstjänstens
regi. Fordon och materiel ska även vid sådant tillfälle finnas tillgängligt för ordinarie
utryckningsverksamhet.
Uthyrning och eventuellt arbete utförs och debiteras alltid i räddningstjänstens regi.
Beslut om uthyrning av fordon och materiel kan fattas av lägst vakthavande befäl (VB).
Taxorna justeras varje år enligt konsumentprisindex (KPI) med basmånad januari 2012.
Avrundning sker uppåt till närmaste 5-krona. Taxeändring sker alltid från och med den 1
januari det året januariindex har föranlett uppräkning. Taxan kan dock aldrig sättas lägre än
basbeloppet från januari 2012.
A

Fordon

Avgift

Endast i samband med räddningsinsatser

Minsta debitering för materiel inklusive
förare är 2 timmar

A1

Maskinstege / Hävare

1 530 kronor per timme

A2

Släckbil

1 530 kronor per timme

A3

Tankbil

1 530 kronor per timme

A4

ATV (fyrhjuling)

1 170 kronor per timme

A5

Bandvagn

1 325 kronor per timme

A6

Båt

1 325 kronor per timme

A7

Kilometerersättning

10 kronor per kilometer

B

Övrigt motor

Avgift

Endast i samband med räddningsinsatser

Minsta debitering för materiel är 2 timmar

B1

Motorspruta Klass 1

350 kronor per timme,
2 040 kronor per dygn

B2

Motorspruta Klass 2

350 kronor per timme,
2 040 kronor per dygn

B3

Motorspruta Klass 3

500 kronor per timme,
2 550 kronor per dygn

C

Räddningsutrustning

Avgift

Endast i samband med räddningsinsatser

Minsta debitering för materiel är 2 timmar

C1

Brandslang per längd

240 kronor första dygnet,
85 kronor från dag två

C2

Armatur

151 kronor per timme,
510 kronor per dygn
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C

Räddningsutrustning

Avgift

Endast i samband med räddningsinsatser

Minsta debitering för materiel är 2 timmar

C3

Länspump

151 kronor per timme,
510 kronor per dygn

C4

Självrensande kar

151 kronor per timme,
510 kronor per dygn

C5

Vattenkanon

101 kronor per timme,
310 kronor per dygn

C6

Oljelänsa per längd
Utöver dygnskostnad tillkommer kostnader för
reparation och återställning. Totalt
ersättningsbelopp får dock inte överstiga
nyanskaffningsvärdet.

310 kronor per dygn

Övriga kostnader
D

Tjänster

Avgift

Endast i samband med räddningsinsatser

Minsta debitering för tjänster är 1
timme

D1

Personalkostnad

900 kronor per timme

D2

Brandsläckning i andra kommuner

Enligt MSB taxa

D3

Besiktning för säkerhetsvakt vid offentlig tillställning

900 kronor per timme

D4

Brandingenjör

1 100 kronor per timme

D5

Externa utbildningar, anpassas efter omfattning och typ

Begär offert

D6

Handläggare LSO och LBE (tillsyn och tillstånd)

1 100 kronor per timme

E

Lokaler

Avgift

Ej för privata organisationer

Kostnaden avser per tillfälle

E1

Lektionssal (stora)

2 800 kronor

E2

Lektionssal (lilla)

1 800 kronor

E3

Sammanträdesrum (övervåning)

1 200 kronor

E4

Övningshus, ej eldning

Begär offert

E5

Övningsfält

Begär offert

F

Service och underhåll

Avgift

Endast för organisationer

F1

Tvättning, provtryckning och torkning av slang

115 kronor per styck

F2

Lagning av hål på slang

115 kronor per hål

F3

Montering av ny hylsa på slang

70 kronor per styck

F4

Fyllning av andningsluft, flaskvolym 7–19 liter

70 kronor

F5

Fyllning av andningsluft, flaskvolym 20–49 liter

105 kronor
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F

Service och underhåll

Avgift

Endast för organisationer

F6

Fyllning av andningsluft, Flaskvolym 50–X liter
Gäller endast företag med verksamhet som kräver
andningsskydd

210 kronor

F7

Test på löpband (endast inför SMO-utbildning)

0 kronor per test

G

Anslutningskostnader (indexregleras ej, avtalsstyrt)

Avgift

Anslutning och uppstartskostnader för SOS kunder, samt automatiska
brandlarm/ fellarmskostnader.

G1

Startavgift (engångskostnad)
Enligt separat avtal mellan räddningstjänsten och SOS.

2 500 kronor

G2

Årsavgift (service/administration)
Enligt separat avtal mellan räddningstjänsten och SOS.
(insatskort, Daedalosunderhåll, nyckelhantering,
platsbesök)

1 500 kronor

G3

Falsklarmsavgift (avgift för larm orsakade av slarv
och/eller tekniska brister)

4 000 kronor

G4

Falsklarmsavgift (avgift för larm orsakade av slarv
och/eller tekniska brister). Återkommande fellarm på
anläggning utan åtgärder

6 000 kronor

G5

Hisslarm
Åtgärder vid hisstopp ”nödläge” kommunala
verksamheter och bolag

4 000 kronor

G6

Hisslarm
Åtgärder vid hisstopp ”nödläge” externa företag

8 000 kronor

G7

Bärhjälp utanför avtal

4 000 kronor

Taxa för Sotning och Brandskyddskontroll från 2022-04-01 i
Oskarshamns kommun
Sotning
Objektspriset utgår från timkostnad och inkluderar tidigare kommunalt årsarvode. Objektspriser bygger på objektstid gånger minutpriset. Angivna priser är exklusive moms.



Timpris – 493,93 kronor
Minutpris – 8,23 kronor
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Objekt

Objektstyper

Objektstid
minuter

Objektspris
kronor

Belopp
kronor
avrundat

1

Objekt småhus

1.1

Grundavgift

1.1.1

Helårsbebott hus

19,82

163,16

163

1.1.2

Fritidshus

29,82

245,48

245

1.2

Objektsavgift

1.2.1.1

Värmepanna olja

25,32

208,44

208

1.2.1.2

Värmepanna olja miljögodkänd

30,32

249,60

250

1.2.1.3

Värmepanna fast bränsle

30,32

249,60

250

1.2.1.4

Värmepanna fast bränsle miljögodkänd

32,50

267,55

268

1.2.2

Öppenspis, bastukamin, bakugn, ässja,
oljekamin, pelletskamin, tvättgryta

20,00

164,64

165

1.2.3

Övriga lokaleldstäder

25,00

205,81

206

1.3

Tilläggsavgift

1.3.1.1

Förbindelsekanal 1.0–2,5 m

3,84

31,61

32

1.3.1.2

Förbindelsekanal 2,6–5,0 m

9,48

78,04

78

1.3.2

Avstötning

6,00

49,39

49

1.3.3

Spjällbotten

13,00

107,02

107

2

Övriga objekt

2.1

Avgift enligt 2.2 inkluderar ersättning för grundavgift för arbetets utförande vid objekt belägna inom
en radie av 10 kilometer från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas
tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden.

2.2

Värmepanna 0–59 kW

Enligt 1.1 och
1.2

2.2

Värmepanna 60–116 kW

46,94

386,42

386

2.2

Värmepanna 117–174 kW

54,43

448,08

448

2.2

Värmepanna 175–232 kW

62,49

514,43

514

2.2

Värmepanna 233–290 kW

65,65

540,44

540

2.2

Värmepanna 291–350 kW

70,36

579,22

579

2.2

Värmepanna timtid

60,00

493,93

494

2.3.1

Separat rökkanal

4,00

32,93

33

3

Storkök

3.1

Imkanal storkök, timtid

60.00

493,93

494

4

Övrigt

4.2

Hämtning av stege

6,00

49,39

49

4.3

Administrationsavgift

9,00

74,09

74

4.5

Timersättning

60,00

493,93

494

5

Indexreglering av taxan sedan april 2021 1,98%
Ersättning för sotning enligt denna taxa utgår från 2004 års prisnivå. Sotningstaxan räknas upp årligen utifrån
ett så kallat sotningsindex, som räddningstjänsten hämtar från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
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Brandskyddskontroll
Objektspriset utgår från timkostnad och inkluderar tidigare kommunalt årsarvode. Objektspriser bygger på objektstid gånger minutpriset. Angivna priser är exklusive moms.



Timpris – 858,06 kronor
Minutpris – 14,30 kronor

Objekt

Objektstyper

Objektstid
minuter

Objektspris
kronor

Belopp
kronor
avrundat

BK F

Brandskyddskontroll Fritidshus (grundavgift)

29,82

426,46

426

BK H

Brandskyddskontroll Helårsbebott (grundavgift)

19,82

283,45

283

ES1

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

45

643,55

644

ES2

Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till
rökkanal i samma skorsten

20

286,02

286

EKF

Efterkontroll brist

30

429,03

429
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Taxor och avgifter Tekniska nämnden 2022
Taxa för kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggning (VA-taxan)
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är tekniska nämnden,
Oskarshamns kommun. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till tekniska kontorets VAavdelning, Oskarshamns kommun.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Oskarshamns kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning ska 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, 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.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet,
räknas varje påbörjat 150-tal kvadratmeter bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS
02 10 53 som en lägenhet.
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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

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Nej

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvud-mannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster
är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
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Avgift

Utan moms

Med moms

a) En avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V,
S och Df

40 782 kronor

50 978 kronor

b) En avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,

68 250 kronor

85 313 kronor

c) En avgift per kvadratmeter tomtyta

66,63 kronor

83,28 kronor

d) En avgift per lägenhet

24 611 kronor

30 764 kronor

e)* En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt (FP) för Df
upprättats.

19 769 kronor

24 710 kronor

*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut
reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall inte
lagts respektive upprättats.

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).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b), d) och e).
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 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska 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 ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.
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5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 5.1 e).
§6
6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Avgift

Utan moms

Med moms

a) En avgift avseende framdragning av varje uppsättning
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df

49 182 kronor

61 478 kronor

b) En avgift avseende upprättande av varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och Df,

68 250 kronor

85 313 kronor

c) En avgift per kvadratmeter tomtyta

66,33 kronor

83,28 kronor

d)* En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt (FP) för Df upprättats.

21 028 kronor

26 284 kronor

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut
reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts
respektive upprättats.

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 ska
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättas, ska erläggas avgift enligt 6.1 d).
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§7
7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Avgift

Bostadsfastighet

Servisavgift enligt 5.1 a)

100 procent

Avgift per uppsättning FP enligt 5.1 b)

100 procent

Tomtyteavgift enligt 5.1 c)

100 procent

Lägenhetsavgift enligt 5.1 d)

0 procent

Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats enligt 5.1 e)

100 procent

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det
fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av
avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jämför 5.3 andra stycket.
Avgift

Annan fastighet

Servisavgift enligt 6.1 a)

100 procent

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)

100 procent

Tomtyteavgift enligt 6.1 c)

70 procent

Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats enligt 6.1 d)

100 procent

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande:
Avgift

Bostadsfastighet

Tomtyteavgift enligt 5.1 c)

Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt
5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

Lägenhetsavgift enligt 5.1 d)

100 procent

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift

Annan fastighet

Tomtyteavgift enligt 6.1 c)

30 procent

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
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Framdragen servisledning

Avgift

En ledning

70 procent av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

90 procent av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100 procent av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt
Avgift

V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP enligt 5.1 b)

35 procent

55 procent

10 procent

-

Tomtyteavgift enligt 5.1 c)

35 procent

55 procent

-

10 procent

Lägenhetsavgift enligt 5.1 d)

35 procent

55 procent

-

10 procent

Grundavgift Df utan FP enligt 5.1 e)

-

-

100 procent

-

Avgift per uppsättning FP enligt 6.1 b)

35 procent

55 procent

10 procent

-

Tomtyteavgift enligt 6.1 c)

35 procent

55 procent

-

10 procent

Grundavgift Df utan FP enligt 6.1 d)

-

-

100 procent

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1
d).

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat,
ska 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 procent 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 ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om
10 procent 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
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga
anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
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Avgift

Utan moms

Med moms

En avgift per kvadratmeter allmän platsmark för anordnande
av dagvattenbortledning

13,47 kronor

16,84 kronor

§ 10
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet 337,00 (oktober 2020) i konsumentprisindex,
KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock
inte oftare än en gång årligen.
§ 11
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, ska
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
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster ska 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 ska erläggas enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den
första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska 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
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, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
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13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska 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 av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Avgift

Utan moms

Med moms

a) En fast avgift per år

2 218
kronor

2 772
kronor

b) En avgift per kubikmeter levererat vatten

28,01 kronor

35,01 kronor

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.
Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:
Avgift

V

S

Fast avgift enligt 14.1 a)

70 procent

70 procent

Avgift per kubikmeter enligt 14.1 b)

35 procent

65 procent

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 tillsvidare inte ska
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150
kubikmeter/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 kubikmeter/lägenhet och år för
fritidsbostad.
14.4 För så kallad byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte
sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 kubikmeter per lägenhet.
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14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig avgift med ett
belopp motsvarande 50 procent av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste hela krontal.
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 SWEDAC:s 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 Mark- och
miljödomstolen.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns,
ska 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), ska erläggas en avgift med 25 procent av avgiften enligt 14.2 b).
14.9 Kan tekniska kontoret leverera renvatten i förbindelsepunkt endast under en del av året
på grund av bristande frostskydd ska erläggas hälften av grundavgiften enligt 14.1 a) samt
reducerad avgift för 14.1 b) med halva avgiften för V och hela S enligt 14.2.
§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga
brukningsavgift.
Avgift utgår med:
Avgift

Utan moms

Med moms

En avgift per kvadratmeter allmän platsmark för bortledning av
dagvatten

3,60 kronor

4,50 kronor

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
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Mängden ska 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 ska debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
§ 17
För obebyggd fastighet inom detaljplan ska erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta
avgiften. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:
Avgift

V

S

Fast avgift enligt 14.1 a)

35 procent

65 procent

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 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:
Avgift

Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

476 kronor

596 kronor

Uppsättning av vattenmätare

476 kronor

596 kronor

Avstängning av vattentillförsel

476 kronor

596 kronor

Påsläpp av vattentillförsel

476 kronor

596 kronor

Undersökning av vattenmätare på fastighetsägarens begäran
utan att man hittat något fel.

75 procent av grundavgiften enligt
14.1 a)

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett
tillägg om 150 procent 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, ska
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.
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§ 20
Avgift enligt 14.1 a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 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, ska 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 ska 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 337,00 (oktober 2020) i konsumentprisindex,
KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock
inte oftare än en gång årligen.

Taxans införande
§ 23
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt §
16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den
vattenmängd 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 av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna
vattentjänster.
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Normer för uttagande av avgifter för gatu- och
torgplatser
A Försäljningsändamål
1. Försäljningskiosker
a) Kiosker med konfektyr, tobak, pressalster, korv, glass och liknande
• 7 110 kronor per plats och år – avgiftsklass I (mindre gott försäljningsläge)
• 11 859 kronor per plats och år – avgiftsklass II (normalt försäljningsläge)
• 16 596 kronor per plats och år – avgiftsklass III (särskilt gott
försäljningsläge)
b) Kiosker för enbart glass, korv och liknande
• 704 kronor per plats och påbörjad kalendermånad vid tillfällig försäljning
typ korvvagn under juni, juli, augusti, september.
• I övrigt halva avgifter per kalendermånad.
• Reducerad avgift 60 procent av gällande avgift för ideell förening.
2. Stånd för blommor, frukt, grönsaker, livsmedel, kläder etcetera
a) Fasta torgplatser
• 1 420 kronor per plats och år. För el på Lilla Torget tillkommer 271 kronor
per år.
b) Tillfälliga torgplatser
• 94 kronor per plats och dag. För el på Lilla Torget tillkommer 15 kronor per
dag.
3. Tillfällig försäljning
 69 kronor per plats och dag – mindre än 20 kvadratmeter
 120 kronor per plats och dag – 10–25 kvadratmeter
 164 kronor per plats och dag – 25–50 kvadratmeter
 164 kronor + 69 kronor per påbörjat 25-tal kvadratmeter och dag – större än 50
kvadratmeter,
 Anmärkning: Vid julgransförsäljning per tillhandahållen bock (om 3,5–4 meter
längd) och dag
4. Gångbaneserveringar, restaurangverandor och friluftsserveringar
 15 kronor per kvadratmeter och påbörjad kalendermånad

B Annat kommersiellt ändamål med mera
1. Affischpelare cirka 13 kvadratmeter
a) Fasta
• 3 794 kronor per plats och år. Varaktig upplåtelse.
• 189 kronor per plats och påbörjad vecka. Tillfällig upplåtelse.
b) Rörliga
• 11 859 kronor per plats och år. Varaktig upplåtelse.
• 591 kronor per plats och påbörjad vecka. Tillfällig upplåtelse.
2. Övriga reklamplatser (affischtavlor, kartskåp, med mera)
 1 884 kronor per plats och år. Varaktig upplåtelse.
 94 kronor per plats och påbörjad vecka. Tillfällig upplåtelse.
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3. Uppställning av reklambuss, rullande utställningar med mera – 188 kronor per plats
och dag
4. Skyltvanor utanför butik – 120 kronor per butik och påbörjad kalendermånad
5. Tivoli – 930 kronor per plats och dag exklusive el
6. Cirkus – 930 kronor per plats och dag, tillägg för el, vatten och avlopp och renhållning
7. Mötestält – 239 kronor per plats och påbörjad kalendermånad

C Övriga ändamål
1. Upplag, bodar, provisoriska byggnader, byggnadsställningar med mera
 Inom centrum 69 kronor per kvadratmeter och år. Inom området Norra
Fabriksgatan, Stengatan, Södra Långgatan, Varvsgatan, Skeppsbron.
 Annan anordnad mark 38 kronor per kvadratmeter och år. Gator och parkmark
utanför centrum.
 Annan ej anordnad mark 16 kronor per kvadratmeter och år.
Exploateringsområde och övrig mark
2. Containrar
a) Generellt tillstånd – 2 538 kronor per styck och år
b) Tillfälligt tillstånd – 120 kronor per styck och påbörjad vecka. För tid mindre än
3 dagar, ingen avgift.
3. Återvinningsstationer: areal upp till 300 kvadratmeter – 1 500 kronor per år och areal
upp till 500 kvadratmeter – 2 000 kronor per år.

Allmänna bestämmelser
1. För samtliga avgiftsbelagda upplåtelser, med undantag för torgplatser och liknande
enligt A2 och A3 ovan, erläggs en minimiavgift av 189 kronor per upplåtelse, vilken
inte återbetalas om beviljat tillstånd inte utnyttjas.
2. Avgift inbegriper ersättning endast för normal gaturenhållning, varmed förstås de
rutinmässiga och i normal omfattning utförda renhållningsåtgärder, som åvilar
kommunen. Därmed är tillståndshavaren skyldig att utföra och bekosta eventuell
återställande av marken i det skick den hade före upplåtelsen.
3. Avgifterna inkluderar inte avgift för vatten och avlopp, el och liknande, om
tillkommer därest kommunens service i dessa avseenden ianspråktages.
4. För upplåtelse som berör avgiftsbelagd parkeringsplats utgår, utöver vad som ovan
angivits, avgift motsvarande en fjärdedel av de intäkter som skulle influtit om
parkeringsplatsen till fullo utnyttjats (gäller dock ej upplåtelser enligt A2 och A3
ovan).
5. Avgift kan i undantagsfall reduceras om upplåtelsen sker till ideell organisation eller
om sociala eller liknande ömmande omständigheter föreligger.
6. Avgift ska om inte annat överenskommes erläggas i förskott eller, om upplåtelsen
avser längre tid än ett halvår, i förskott per halvår.
7. Av tillståndshavare, som inte har fast bostadsadress inom kommunen, må, utöver ovan
angivna avgifter, i förskott avkrävas en depositionsavgift om högst 6 281 kronor att
innestå hos kommunen och att återbetalas när upplåtelsen upphört med avdrag för
eventuella oreglerade avgifter för el, vatten och avlopp, renhållning och liknande.
8. Avgiftsbeloppen justeras med hänsyn till förändring i SCB:s konsumentprisindex
(KPI) 1980 med december 2020 som avstämningsmånad. Debiterad avgift avrundas
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därvid, för belopp mindre än 100 kronor till närmaste 5-tal kronor och, för belopp över
100 kronor till närmaste 10-tal kronor.

Taxor för måltider inom omsorgerna med flera
Priserna inkluderar eventuell moms.





Lunch pensionärer restaurang – 66,72 kronor per måltid
Lunch pensionär hemleverans – 62,07 kronor per lunch exklusive sallad, dryck och
tillbehör. (Leveranskostnaden beslutas separat och debiteras av socialnämnden)
Lunch eller kvällsmat kantindistribution – 63,95 kronor per måltid
Lunch daglig verksamhet – 63,95 kronor per måltid

Regler för förmedling av obebyggda och
gruppbebyggda småhusfastigheter inom Oskarshamns
kommun (Tomtkö)
1. Till tomtkön äger person rätt att anmäla sig som fyllt 18 år och som själv avser att bo
på fastigheten.
2. Köer upprättas för följande orter: Oskarshamn, Kristdala, Påskallavik, Fårbo,
Figeholm, Misterhult och Bockara. Sökanden kan registrera sig i kö till en eller flera
tätorter. Sökanden registreras den dag då den första registreringsavgiften inkommer till
kommunen.
3. Vid fördelning av tomter tillämpas följande regler:
 Turordningen mellan sökandena bestäms av väntetidens längd enligt punkt
 Om flera sökande registreras samma dag ska turordningen lottas dem emellan.
4. Tomter och färdiga småhus erbjuds genom skriftlig förfrågan. Svar på erbjudanden
ska lämnas till tekniska kontoret inom angiven tid och på angivet sätt.
5. Accepteras erbjudandet ska köpekontrakt upprättas med tekniska kontoret inom en
månad efter att svarsfristen enligt punkt 4 utgått. Köpehandlingen undertecknas av två
tjänstemän som tekniska nämnden utser. Alternativt undertecknar köpehandlingarna
av kommunens firmatecknare. Den sökande stryks därefter ut tomtkön.
6. Sökande som tackar nej kvarstår i tomtkön med oförändrad turordning.
7. Tomtköplats får inte överlåtas annat än i särskilda fall.
8. Adressändring (postadress, e-postadress osv) ska omgående göras till tekniska
kontoret. Kan den sökande inte nås via anmäld postadress, e-postadress och så vidare
stryks den ur tomtkön.
9. Tekniska nämnden kan, efter skriftlig framställan, medge förtur under nedan angivna
förutsättningar:
 Medicinska eller sociala skäl: Den sökande eller någon i den sökandes familj har
medicinska eller sociala problem som skulle lindras väsentligt genom boende i
småhus eller grupphus. Intyg från läkare eller annan godtagbar kompetens
erfordras.
 Kommunens utveckling: Tilldelningen av tomt skulle vara av särskild betydelse
för kommunen och dess utveckling.
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10. En årlig registreringsavgift får uttas av sökande i tomtkön. Registeravgiften är en
administrativ avgift för att hålla aktuella uppgifter. Avgiften är 240 kr samt vid varje
tillfälle gällande moms, för närvarande 25 procent, vilket för närvarande blir 300 kr
årligen (kalenderår). Avgiften ska vara kommunen tillhanda den 31 januari årligen. I
annat fall stryks den sökande ur tomtkön. Påminnelse behöver inte skickas ut. Köper
den sökande en tomt ur tomtkön räknas årets inbetalda registeravgift av
köpeskillingen.
11. Anmäld i tomtkön medger att kommunen får efterfråga vilken typ av bostad och så
vidare den sökande efterfrågar för att ha som grund för kommunens planering.
12. Övergångsbestämmelser. Den första registeravgiften ska betalas inom två månader
från kommunfullmäktiges beslut om registeravgift vunnit laga kraft. Betalas inte
avgiften i tid stryks den sökande ur tomtkön.

Parkeringsavgifter
Enligt kommunfullmäktiges beslut 1973-10-09, § 210, är rörelsehindrad person, som erhållit
särskilt parkeringstillstånd enligt 13 kap 8 § Trafikförordningen, befriad från att erlägga
parkeringsavgift.

Parkeringsavgifter (korttid) i centrum
Parkeringsavgifter i centrum på platser som inte omfattas av regler för p-skiva. Avgifter är
inklusive 25 procent moms.




Maximal parkeringstid 2 timmar – 10 kronor per timme
Maximal parkeringstid 5 timmar – 5 kronor per timme
Maximal parkeringstid mer än 5 timmar – 3 kronor per timme

Långtidsparkering
Avgifter är inklusive 25 procent moms.




Resecentrum, maximalt 28 dygn parkeringstid, dygnet runt – 4 kronor per timme
Gotlandsparkeringen (Inhägnat), maximalt 28 dygn parkeringstid – 100 kronor per
dygn eller 500 kr per vecka
Gotlandsparkeringen (Inte inhägnat), maximalt 28 dygn parkeringstid – 85 kronor per
dygn eller 400 kr per vecka

Parkeringskort i centrum (förskottsbetalda)
Avgifter är inklusive 25 procent moms.




Månadskort, långtid, mer än 5 timmar parkeringsplatser – 200 kronor per månad
Periodmärke, alla allmänna parkeringsplatser – 400 kronor per månad
Årsmärke, alla allmänna parkeringsplatser – 4 000 kronor per år
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Felparkeringsavgift
Felparkeringsavgift enligt lagen om (1976:206) om felparkeringsavgifter samt
trafikförordning (1998:1276)





Bristande betalning av p-avgift – 600 kronor
Villkor för P-skiva överträds – 600 kr
Otillåten parkering på plats för funktionshindrade – 1 000 kr
Övriga trafikförseelser – 800 kr

Taxa för transporttillstånd och transportdispenser




Enklare transporttillstånd – 300 kronor
Utredningskrävande ärenden – 600 kronor
Ärenden som kräver skyndsam behandling (det vill säga kortare handläggningstid än
en vecka) – 200 kronor extra
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Taxor och avgifter Samhällsbyggnadsnämnden
2022
Plan- och bygglovstaxa 2014
Prisbasbelopp 2022: 48 300 kronor

Inledning
Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) eller kommunallagen
(1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för
den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget
annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller.

Beräkning av avgifter enligt taxan
Fasta avgifter som anges i bilaga 1 ska tillämpas för de åtgärder som anges där. För åtgärder
som inte är angivna i bilaga 1 tillämpas plan- och bygglovstaxa 2014 för uträkning av
avgiften.
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna
beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar
sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.
För Oskarshamns kommun är justeringsfaktorn N = 1.
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter:











HF – Handläggningsfaktor
KOM – Faktor för kommunicering
KF – Kartfaktor
mPBB – ”Milliprisbasbelopp”, en tusendels prisbasbelopp
MF – Mätningsfaktor
N – Justeringsfaktor
NKF – Nybyggnadskartefaktor
OF – Objektfaktor
PLF – Planavgiftsfaktor
UF – Utstakningsfaktor
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Formler och metoder för beräkning av avgifter:










Grundprincip för beräkning av avgift – Faktor x mPBB x N.
Avgift för bygglov/start besked – Beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean
(OPA).
Planavgift – Beräknas efter BTA + OPA.
Mätningsavgift – Beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.
Kartavgift – Beräknas efter markarean.
Nybyggnad – Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd
byggnad till en ny plats.
Tillbyggnad – Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.
Ombyggnad – Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Ändring – En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion,
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard SS 02 10 53
gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar
medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare med mera ska beräkningsregler och
definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa.
Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.
Exempel på beräkning av avgift
Bygglov för enbostadshus på 250 kvadratmeter inom detaljplan.
Åtgärd

Tabell

Planavgift

Bilaga 1

26 600

Bygglovavgift inklusive
startbesked

Bilaga 1

25 400

Nybyggnadskarta

Bilaga 1

7 200

Utstakning

Bilaga 1

10 100

Lägeskontroll
Moms 25 %

24

Total avgift

Avgift 2022

4 374
1 087

74 761
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Avräkning
För startbesked gäller, om sökanden så begär, att nämnden ska återbetala i förskott erlagda
avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och
projektet inte fullföljts inom föreskriven tid.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott
betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.
Ränta utgår inte på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan
betalningen ska ske.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, det vill säga preskription
sker efter tio år.

Administrativa bestämmelser
Antagande av taxa
Antagande av taxa beslutas av kommunfullmäktige. Detsamma gäller ändring av taxans
konstruktion, omfattning och faktorer.
Avgiftsbestämning
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. Finner
samhällsbyggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller en
minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt
ärende. Samhällsbyggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får
beslutas av tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar
samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning.
Betalning av avgift
Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift
vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635)
från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott.
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot
eventuell bygglovavgift.
Mervärdesskatt
Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Mervärdesskatt tas
ut på avgifter enligt uppdragstaxa.
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Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas enligt
13 kap 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in
handlingarna till samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del av
beslutet.

Tabeller
Tabell 1a Objektsfaktorer för bygglov
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar –
beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller
nedan.
Area (m2) – BTA + OPA
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga
komplementbyggnader

OF

Mycket enkla byggnader < 50 m 2*

2

0–49

4

50–129

6

130–199

8

200–299

10

300–499

14

500–799

20

800–1199

26

1 200–1 999

36

2 000–2 999

46

3 000–3 999

56

4 000–4 999

64

5 000–5 999

72

6 000–7 999

88

8 000–9 999

100

10 000–14 999

125

15 000–24 999

170

25 000–49 999

235

50 000–100 000

400

Härutöver

+ 3/1000 m2
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*I separat ärende, till exempel carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enligt
PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och
liknande.
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA +
OPA.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa
byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.

Tabell 1b Objektsfaktorer för planavgift
Objektsfaktor (OF) för planavgift – byggnader och anläggningar – beroende på storlek.
Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabell 8.
Area (m2) – BTA + OPA
Byggnader, anläggningar

OF

0–25

0

26–49

4

50–99

6

100–149

8

150–199

9

200–299

10

300–349

11

350–499

12

500–999

20

1 000–1 999

40

2 000–4 999

60

5 000–9 999

80

10 000–14 999

100

Däröver för varje 5 000-intervall

+20

Mycket enkla anläggningar/byggnader

2

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa
byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1b.

Tabell 2 Tidsersättning
När debitering sker enligt tidsersättning tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid:
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Åtgärd
Timavgift

Avgift
900 kronor

Tabell 3 Underrättelse och expediering
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunicering av
avslagsbeslut och vid tillsyn
Avgift = KOM x mPBB x N
Antal

KOM

Sakägare 1–3

20

Sakägare 4–6

40

Sakägare 7–9

60

Sakägare 10–14

80

Sakägare 15–

100

Kungörelse + faktisk annonskostnad

80

Kungörelse av beslut i Post- och inrikes tidning + faktisk
annonskostnad

5

Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N (OF enligt tabell 1)
Åtgärd

Handläggningsfaktor HF1

Administration inklusive arkivering

7

Planprövning
- Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet
förhandsbesked

3

Byggnaden
- Placering, yttre utformning och färgsättning
- Användbarhet och tillgänglighet

7

Tomten
- Tomts ordnande inklusive utfart och parkering
- Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och
dagvattenanslutning
- Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras)
- Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
- Utrymnings- och räddningsvägar
- Måttgranskning
- Besiktning (platsbesök)

7
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N (OF enligt tabell
1 alternativt tabell 2).
Åtgärd

Handläggningsfaktor HF2

Administration inklusive arkivering och registrering av
kontrollansvarig

7

Startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av
kontrollplan eller

10

Startbesked och fastställande av kontrollplan eller

5

Startbesked (gäller även rivning)

3

Arbetsplatsbesök

5

Extra arbetsplatsbesök/per styck

5

Slutsamråd inklusive slutbesked

6

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked

3

Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF.
Åtgärd

Avgift

Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan

1,25 bygglovavgift

Tillägg för prövning av liten avvikelse

1,2 bygglovavgift

Varsamhet

1,1 bygglovavgift

Tillbyggnad

Ingen justering

Ombyggnad

Ingen justering

Ändring

0,7 bygglovavgift (berörd del)

Tidsbegränsat bygglov

0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, förlängning

0,5 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong

0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning

0,5 bygglovavgift

Förnyelse av lov = ny prövning

0,8 bygglovavgift

Stor enkel byggnad (oisolerad, till exempel
lagerhall/skärmtak) ≥ 500 m 2

0,7 bygglovavgift
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Tabell 7 Avgift för besked
Typ av besked

Beskrivning

Förhandsbesked
(kommunicering tillkommer)

100 mPBB x N
Gäller såväl positivt som negativt besked

Ingripandebesked

Tidersättning

Planbesked

Tidersättning (dock minst 200 mPBB)

Villkorsbesked

Tidersättning (dock minst 50 mPBB)

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3.
Planbesked – ärendekategorier
Enkel åtgärd
200 mPBB eller tidersättning.
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande
högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250
kvadratmeter bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000
kvadratmeter eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av
samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.
Medelstor åtgärd
300 mPBB eller tidersättning.
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd
eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.
Stor åtgärd
400 mPBB eller tidersättning.
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller
verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 kvadratmeter bruttoarea eller övriga
projekt omfattande mer än 20 000 kvadratmeter markarea eller ändrad
markanvändning till något av ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
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Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller
upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid
beslut om bygglov.
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande
i övrigt.
I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, till exempel på
grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad.
Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller vid
tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan dock debiteras om det lämnade
bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet).
Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för
berörd byggrätt inom det område som ändrats.
Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före
1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som ska
utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen (till exempel inredning av vindar).
För tillbyggnad som överstiger 50 procent av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor
som för nybyggnad.
Tidsersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan till exempel där
intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt
standard för BTA eller OPA.
Planavgift tas inte ut för



nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 26 kvadratmeter
tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 26 kvadratmeter

Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 procent, vid granskning 25
procent, efter antagande 50 procent.
Planavgift
Avgift = mPBB x OF x PF x N
OF sätts enligt tabell 1b till och med 14 999 kvadratmeter. Därutöver höjs OF med 20 per
5 000 kvadratmeter intervall.
(Exempel: OF 15 000 kvadratmeter = 120; 20 000 kvadratmeter = 140).
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Plan

Planfaktor (PF)
Nybyggnad

PF
Tillbyggnad

Områdesbestämmelser

25

15

Detaljplan inklusive program

50

25

Planavgift för enbostadshus (oberoende av area)
Avgift = mPBB x PF x N
Objekt

Enbostadshus

PF
Nybyggnad av
enbostadshus

PF
Nybyggnad av
komplementbyggnad
≥ 26 m2
Separat ärende

PF
Tillbyggnad
> 26 m2
Separat ärende

550

110

110

Före detta fastighetsplan i separat ärende
Avgift = mPBB x PF x N
Åtgärd

PF

Upphävande

300

Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig
Avgift = HF x mPBB x N
Åtgärd

HF

Ny sakkunnig

25

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift tas ut som tidsersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning
1999:371 om hissar med mera i byggnadsverk).
Åtgärd

Tidersättning

Medgivande eller förbud att använda hiss

Antal timmar (minst 1 timme)

Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift
Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och kommunicering.
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband
med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan,
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områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom
upprättat planavtal.
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF.
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader).
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)1 x N

1

Area (m2) – BTA + OPA
Byggnader, anläggningar inklusive
bygglovspliktiga komplementbyggnader

OF

HF1

HF2

Mycket enkla byggnader < 50 m 2

2

20

13

0–49

4

24

20

50–129

6

24

28

130–199

8

24

28

200–299

10

24

28

300–499

14

24

28

500–799

20

24

28

800–1 199

26

24

28

1 200–1 999

36

24

28

2 000–2 999

46

24

28

3 000–3 999

56

24

28

4 000–4 999

64

24

28

5 000–5 999

72

24

28

6 000–7 999

88

24

28

8 000–9 999

100

24

28

10 000–14 999

125

24

28

15 000–24 999

170

24

28

25 000–49 999

235

24

28

50 000–100 000

400

24

28

Area (m2) – BTA + OPA
Stor, enkel byggnad, oisolerad –
lagerhall/skärmtak

OF

HF1

HF2

500 m2 eller större

0,7 x OF
(intervall
enligt ovan)

24

28

Area (m2) – BTA + OPA
Vindsinredning

OF

HF1

HF2

199 m2 eller mindre

8

17

28

Bygglov inklusive startbesked
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Komplementbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)2 x N
Objekt

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd
(eget ärende)

< 50

m2

2

17

13

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd
(eget ärende)

> 50 m2

4

17

15

-

4

14

15

Källsorteringsbehållare/grupp, sopskåp, sophus

Tabell 12 Tillbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N
Huvudbyggnad
Tillkommande yta BTA
≤ 15 m2
16–49

m2

50–129

m2

OF

HF1

HF2

3

14

10

4

17

15

6

17

28

m2

8

17

28

200–299 m2

10

17

28

m2

14

17

28

130–199
300–499

Ytterligare intervall se tabell 11

Komplementbyggnad

2
3

OF

HF1

HF2

Typ: garage, carport, förråd.
Oavsett storlek men
≤ 50 % av ursprunglig byggnads BTA

2

14

13

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 m 2

4

14

13

Tillbyggnad växthus, lusthus med mera
oisolerat > 15 m2

2

14

13

Burspråk

2

14

13

Takkupa

2

14

15

Bygglov inklusive startbesked
Bygglov inklusive startbesked
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Tabell 13 Enkla byggnader
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N
Typ

Yta BTA

Fritidshus

40-80

m2

m2

OF

HF1

HF2

4

21

28

Kolonistuga

< 40

2

14

15

Nätstation/pumpstation

Oavsett storlek

4

14

13

Växthus, lusthus och liknande
oisolerat

> 15 m2 men ≤ 50 m2

2

14

13

Rullstolsgarage förråd med mera

Oavsett storlek

2

14

13

Kiosk, manskapsbod med mera

Oavsett storlek

4

17

15

Sommarveranda, restaurang

Oavsett storlek

4

17

23

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till tillgänglighet
och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är dock ofta lika tekniskt komplicerade som
permanentbostäder, därför föreslås lika avgift som för permanenthus.

Tabell 14 Övriga åtgärder
Bygglovavgift = mPBB x HF x N
Övrigt

Yta BTA

HF

Balkong 1–5 stycken

-

65

Balkong > 5 stycken

-

130

Inglasning av balkong 1–5 stycken

-

65

Inglasning av balkong >5 stycken

-

130

oavsett storlek

65

Inglasad uteplats/uterum

< 50

85

Skärmtak, enbostadshus

≤ 30

50

Skärmtak, enbostadshus

≥ 31

100

Inglasning av uteplats/uterum
under befintlig takyta

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N
Övrigt – utan konstr

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Fasadändring, mindre

-

2

11

10

-

4

11

10

-

2

17

13

Hiss/ramp

-

4

17

15

Mur och eller plank vid enbostadshus

-

4

10

13

Fasadändring, större
Bostadshiss – handikapp

enbostadshus 6

4

Bygglov inklusive startbesked
Bygglov inklusive startbesked
6
Endast HF2 vid invändig installation
5
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Övrigt – utan konstr

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Mur och/eller plank –
bullerplank/stabilitet – oavsett material

-

6

14

15

Solfångare – ej på en- och
tvåbostadshus

-

2

14

13

Avgift enligt
normalt bygglov

-

-

-

Frivilligt bygglov

Tabell 15 Anmälan (ej lovpliktig åtgärd)
Avgift = HF2 x mPBB x N
Åtgärd

HF2

Eldstad/rökkanal

25

Grundförstärkning enbostadshus

90

Grundförstärkning

200

Ventilationsanläggning enbostadshus

50

Ventilationsanläggning övriga

140

Ändring av planlösning/bärande konstruktion/brandskyddet, mindre

30

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större

140

Stambyte

90

Sopsug

90

Fettavskiljare

30

Rivning utanför planlagt område

25

Installation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp

25 (ny)

Vid flera åtgärder i samma anmälan adderas samtliga tillämpliga HF2.

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = HF x mPBB x N
Rivning

HF

Tillbyggnader < 50
< 250

m2

250–999
>1000

m2

och mycket enkla byggnader*

40

BTA

100

m2

200

m2

BTA

BTA

400

*Om en rivning i denna storleksklass ersätts av en ny byggnad tas ingen avgift för rivningslov
ut.
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Tabell 17 Bygglov för skyltar
Prövning ska ske som för byggnader.
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.
Avgift = HF x mPBB x N
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.
Åtgärd
Vepa < 20 m2

HF om liten påverkan på
stads- eller landskapsbilden

HF om stor påverkan på
stads- eller landskapsbilden

80

-

-

200

Skyltprogram granskning ≥ 20 m2

100

200

Prövning mot skyltprogram

20

20

Därutöver per skylt

10

10

Prövning utan gällande
skyltprogram.
Placering, utformning, miljö- och
omgivnings-påverkan.

45

105

Därutöver per skylt

23

53

Skylt, skyltpelare, stadspelare ≤ 10
m2

60

-

Skylt, skyltpelare, stadspelare ≥ 10
m2 vid busskur

-

150

Ljusramp Ny/ny front

-

100

20

-

-

100

Förbesiktning per gång

10

20

Remiss – Trafikverket med flera

15

15

Stor vepa ≥ 20 m2

Ljusramp utöver den första
Ljusanordning vid idrottsplats eller
liknande > 5 stycken

Flyttning och väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som
vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning.
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, maximalt 15 kvadratmeter är
avgiftsfri. Är skylten större än 15 kvadratmeter tas avgift ut enligt tabell.
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och
samhällsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar
ska placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om
skyltprogrammet följs.
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked
Avgiften tas enbart ut som tidsersättning.
Åtgärd

Tidsersättning

Marklov såväl schakt som fyllning

Antal timmar (minst 25 mPBB)

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk
Avgift = (HF1+HF2) x mPBB x N
Master, torn, vindkraftverk

Beskrivning

HF 1
Alternativt
tidsersättning

HF 2
Tidsersättning

Radio- och telemast eller torn + en
teknikbod

ett torn

250

Antal timmar (minst 1)

Radio- och telemast eller torn + en
teknikbod

fler än ett

550

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk

ett verk

550

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk

upp till 4
stycken

1 200

Antal timmar (minst 1)

-

2 500

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftpark (> 5 verk)

Tabell 20 Bygglov för anläggningar
Anläggning på land
Avgift = (HF1+HF2) x mPBB x N
Objekt
Anläggningens yta

Beskrivning
2 000–4 999

m2

”-

5 000–10 000

”-

≥ 10 000

m2

m2

OF

HF1

HF2

60

24

28

80

24

28

100

24

28

Mindre anläggningar exempelvis
parkeringsplats

-

Antal timmar (minst 1)

Upplag/ materialgård

-

Antal timmar (minst 1)

Tunnel/ bergrum

-

Antal timmar (minst 1)

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): begravningsplats, campingplats,
idrottsplats, friluftsbad, golfbana, kabinbana, minigolf, motorbana, nöjespark, skidbacke med
lift, skjutbana.
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Anläggning i vatten
Objekt

Beskrivning

OF

HF1

HF2

Brygga, såväl ponton som fast anlagd

för fler än 10–12 båtar,
(annars ej bygglov)

20

24

28

Småbåtshamn – se marina

för fler än 10–12 båtar,
< 5 000 m2

40

24

28

Marina 5 000-10 000 m2, flera
bryggor

för fler än 10-12 båtar,
annars inte hamn

80

24

28

Utökning med pontonbrygga

per brygga

5

24

28

Tabell 21 Övriga ärenden
Avgift = HF x mPBB x N
Ärendetyp

Beskrivning

Anstånd

ingen avgift

-

Avslag såväl bygglov, marklov,
rivningslov

Full avgift HF1 alternativt
tidsersättning

-

Avvisa

HF

-

Återkallad ansökan (avskrivet ärende)

20

Tidsersättning se tabell

-

Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger
riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.
Avgift = mPBB x NKF x N
Nybyggnadskarta

NKF
eller tidsersättning

NKF
Enkel nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan innehåller
fastighetsgränser, höjder, befintliga
byggnader, planinformation och ledningar
med anslutningspunkter

-

Enbostadshus/enstaka byggnad Oavsett
tomtyta

150

110

Övriga byggnader; sammanbyggda
enbostadshus, flerfamiljshus samt alla
övriga byggnader och anläggningar.
Tomtyta < 2 000 m2.

150

110

2 000–4 999 m2

250

150

m2

350

200

450

250

Tidsersättning

Tidsersättning

10

10

Tidsersättning

Tidsersättning

5 000–9 999
≥ 10 000 m2

Nybyggnadskarta eller särskilda
kompletteringar utanför kartbasområdet
Granskning av nybyggnadskarta
Komplettering av nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan innehåller
fastighetsgränser, höjder,
befintliga byggnader,
plangränser och ledningar utan
anslutningspunkter
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Nybyggnadskarta
Förhandskopia eller preliminär
nybyggnadskarta

NKF
eller tidsersättning

NKF
Enkel nybyggnadskarta

Tidsersättning

Tidsersättning

Bygglovskarta
Bygglovskarta

Kartutdrag

NKF
38

NKF

Antal hektar

-

0–3

30

4–100

2

101–

1

Minsta avgift mPBB x 10

Tabell 23 Avgift för utstakning
Avgiften för utstakning ska beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov,
även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När
utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i
efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas
sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig.
Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad
mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.
Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för
underlagsdata, grundmaterial med mera med 20 procent av den avgift, som skulle utgått om
kommunen utfört arbetet.
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N
Huvudbyggnad – nybyggnad (8 punkter)
1–49

m2

50–249

UF
80

m2

180

250–499

m2

210

500–999

m2

240

1 000–1 999 m2

290

m2

340

2 000–2 999
≥ 3 000

m2

Tillägg per punkt utöver 8
Utstakning av detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar

390
10
Tidsersättning
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Komplementbyggnad – nybyggnad garage/uthus till en- och
tvåbostadshus (4 punkter)

UF

15–199 m2

70

Tillägg per punkt utöver 4

5

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter)
15–199

m2

UF
50

200–1 000 m2

100

Tillägg per punkt utöver 4

5

Övrig utstakning

UF

Plank eller mur

50

Transformatorstation

70

Detaljpunkter och mätningslinjer

Tidsersättning

Grovutstakning kostar 50 procent av priset för utstakning.

Tabell 24 Lägeskontroll
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader ≥ 50 m2.
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA +
OPA) för varje hustyp för sig.
Avgift = mPBB x MF x N (moms 25 procent tillkommer)
Huvudbyggnad - nybyggnad (8 punkter)
50–249

m2

250–499

m2

500–999

m2

MF
75
90
110

m2

130

2 000–2 999 m2

150

3 000–5 000 m2

170

1 000–1 999

Tillägg per punkt utöver 8

2

Komplementbyggnad – nybyggnad garage/uthus till enoch tvåbostadshus (4 punkter)

MF

50–199 m2

40

Tillägg per punkt utöver 4

1

Tillbyggnader – nybyggnad (4 punkter)
50–199

m2

MF
40
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Tillbyggnader – nybyggnad (4 punkter)

MF

m2

80

Tillägg per punkt utöver 4

1

200–1 000

För ärende större än 5 000 kvadratmeter vid nybyggnad och större än 1 000 kvadratmeter vid
tillbyggnad gäller anbudsförfarande.

Tabell 25 Avgift för grundkarta och tillfälligt nyttjande av digital
geografisk information
Avgift per ha = mPBB x KF x N (moms 6 procent tillkommer)
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel
och avgifter.
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av
avgift normalt avtal, som löper flera år.
Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet.
Grundkarta framställs som grund för detaljplanering enligt plan- och bygglagen. Grundkartans
innehåll regleras i mätningskungörelsen.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke
exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.
Grundkarta

KF

Grundkarta

50

Extra inmätningar: Debitering enligt tidsersättning.
Baskarta
Antal hektar

KF
-

0–3

30

4–100

2

101–

1

Minsta avgift mPBB x 10
Övriga digitala kartprodukter
Översiktlig karta
Stadskarta

KF
2
1,5
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Snedbild/fotografi

KF

Kommersiellt bruk (digital bild)

25

Privat bruk (digital bild)

6

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4)

2,5

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3)

4

Tidsersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. Vid utskrift i större
format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidsersättning och materialkostnad.

Tabell 26 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
Avgift = mPBB x MF x N (moms 25 procent tillkommer)
Mätpunkt

MF

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt

Tidsersättning

Bilaga 1 – Fasta avgifter för bygglov och bygganmälan
För att förenkla tillämpningen av plan- och bygglovstaxan har avgifter för vanligt
förekommande ärenden beräknats. Finns inte åtgärden angiven i denna bilaga används taxan
för uträkning av avgiften.
Fasta avgifter för bygglov och bygganmälan
Fasta avgifter som ändras årligen efter prisbasbeloppet, PBB. PBB för 2022 är 48 300 kronor.
Avgift vid liten
Avgift
avvikelse inklusive
planenligt grannehörande

Bygglov
Nybyggnad en- och tvåbostadshus < 200 m 2

20 400

27 300

25 400

33 300

9 700

14 500

6 400

10 600

13 300

18 800

3 200

6 600

2 900

6 300

2 900

6 300

Mur, plank vid enbostadshus som separat ärende

2 300

4 700

Större fasadändring

4 300

-

Mindre fasadändring

2 300

-

Nybyggnad en- och tvåbostadshus 200–300
Nybyggnad fritidshus < 80

m2

m2

Tillbyggnad bostadshus < 50 m 2
Tillbyggnad bostadshus 50–129 m2
Nybyggnad garage, carport, separat ärende < 50
Tillbyggnad, ombyggnad garage, carport
Nybyggnad växthus, lusthus 15–50

m2

m2
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Anmälan

Avgift

Anmälan komplementbostadshus < 30
Anmälan komplementbyggnad < 30

m2

5 900

m2

3 900

Anmälan tillbyggnad < 15 m 2

2 900

Eldstad

1 200

Bostadshiss - invändig installation enbostadshus

1 300

Installation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp, enbostadshus

1 200

Ventilationsanläggning enbostadshus

2 400

Ändring av bärande konstruktion, mindre

1 400

Planavgifter

Avgift

Planavgift enbostadshus, nybyggnad

26 600

Planavgift enbostadshus komplementbyggnad > 26
bygglovsavgift

m 2,

dock ej högre än

5 300

Planavgift enbostadshus tillbyggnad > 26 m 2, dock ej högre än bygglovsavgift

5 300

Kartor

Avgift

Nybyggnadskarta tomtstorlek < 2000

m2

7 200

Utstakning

Avgift

Finutstakning en- och tvåbostadshus (max 8 hörn) 50–249 m2
Finutstakning en- och tvåbostadshus (max 8 hörn) 250–499
Grovutstakning 50–249

m2

m2

Grovutstakning 250–499

m2

8 700
10 100
4 300
5 100

Förhandsbesked

Avgift

Förhandsbesked – positivt och negativt utanför planlagt område

8 900
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Taxa för Oskarshamns kommuns offentliga kontroll av
livsmedel
Avgift 2022: 1104 kronor per timme

Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter för Oskarshamns kommuns kostnader för offentlig kontroll,
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen
(2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna
lagstiftning.
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det
tappas ur kran till konsument, och
2. snus och tuggtobak.
2§
Avgift enligt denna taxa tas ut för
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

registrering av anläggning
årlig offentlig kontroll
uppföljande kontroll som inte var planerad
utredning av klagomål
exportkontroll och utfärdande av exportintyg
importkontroll
offentlig kontroll i övrigt

3§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.
4§
Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av
samhällsbyggnadsnämnden efter handläggning.
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa
fastställd timavgift med den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för
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kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Landstings
hemsida i oktober månad.

Timavgift
5§
Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1108 kronor per timme kontrolltid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställs för en anläggning eller i
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som
anges i taxan.
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som
utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger
ordinarie timavgift.
Avgift för registrering

6§
Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timme
kontrolltid.

Årlig kontrollavgift
7§
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden tilldelat eller beslutat
för anläggningen och beräknas på det sätt som anges under tabellerna 1 till 3 nedan.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timavgiften.
8§
Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av
anläggningens kontrollbehov.
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9§
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas
från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det
kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas
som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska
den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.
10 §
Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen
(livsmedels- eller foderföretagen) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
11 §
Avgift enligt denna taxa ska betalas till Oskarshamns kommun inom tid som anges i beslutet
om avgift eller i räkning. Betalas inte avgiften inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen betalas. Vid skriftlig påminnelse om betalning tas påminnelseavgift ut.

Höjning eller nedsättning av avgift
12 §
Samhällsbyggnadsnämnden får vid behov fatta beslut om tillämpningsföreskrifter till denna
taxa.

Avgift exportkontroll
13 §
Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till
samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av
exportintyg, som föranledes av införselbestämmelser i tredje land. Avgiften ska motsvara den
faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Taxor och avgifter 2022

| 60

Avgift importkontroll
14 §
Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till
samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av
exportintyg, som föranledes av införselbestämmelser i tredje land. Avgiften ska motsvara den
faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens
faktiska kostnader för provtagning och analys av prover.

Avgiftens erläggande och verkställighet
15 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Oskarshamns kommun genom dess
samhällsbyggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller
faktura.

Överklaganden
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Upphävande av taxa
Taxa för Oskarshamns kommuns offentliga kontroll av livsmedel för kommunens kostnader
för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen som fastställdes av
kommunfullmäktige 2011-11-21, § 177 och reviderades 2015-11-23, § 191 upphävs när den
nu nya taxan för offentlig kontroll av livsmedel börjar gälla under 2020.

Riskmodul
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om
avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid
beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1) och av
informationsmodulen (tabell 2), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som följer
av erfarenhetsmodulen (tabell 3).
Tabell 1. Riskmodulen
Riskklass

Kontrolltid (timmar)

1

26

2

20

3

14

4

10

5

6

6

4

7

2

8

1
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Tabell 2. Informationsmodulen
Orsak till kontrollbehov vid
anläggningen

Verksamhetens storlek

Kontrolltid (timmar)

Utformar märkning men
märker/förpackar inte livsmedel

Oberoende

24

Utformar märkning samt
märker/förpackar livsmedel

a- mycket stor
b- stor

8

Utformar märkning samt
märker/förpackar livsmedel

c- mellan
d- liten

6

Utformar märkning samt
märker/förpackar livsmedel

e- mycket liten (I)
f- mycket liten (II)
g- ytterst liten

2

Utformar inte märkning men
märker/förpackar livsmedel

a- mycket stor
b- stor

4

Utformar inte märkning men
märker/förpackar livsmedel

c- mellan
d- liten

3

Utformar inte märkning men
märker/förpackar livsmedel

e- mycket liten (I)
f- mycket liten (II)
g- ytterst liten

1

Utformar presentation men
märker/förpackar inte livsmedel

Oberoende

1

Utformar inte presentation och
märker/förpackar inte livsmedel

Oberoende

0

Tabell 3. Erfarenhetsmodulen
Erfarenhetsklass
Tidsfaktor

A

B

C

0,5

1

1,5

Taxor och avgifter 2022

| 62

Taxa för tillståndsprövning, anmälan, tillsyn och
kontroll enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter (LTLP), lag (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel samt detaljhandel med folköl enligt
alkohollagen (2010:1622)
Avgiften följer timavgift enligt taxa för Oskarshamns kommuns offentliga kontroll av
livsmedel. Avgift 2022: 1104 kronor per timme.

Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter för Oskarshamns kommuns kostnader för tillståndsprövning,
anmälan, tillsyn och kontroll enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP),
lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel samt detaljhandel med folköl enligt
alkohollagen (2010:1622).
2§
Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. handläggning av tillståndsprövning samt tillsyn över verksamhet som bedriver
tillståndspliktig eller anmälningspliktig försäljning av tobak och liknande produkter
enligt lag om tobak och liknande produkter
2. kontroll av till Läkemedelsverket anmäld handel med vissa receptfria läkemedel
3. handläggning av anmälan samt tillsyn av verksamhet som bedriver detaljhandel med
öl enligt alkohollagen
4. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och kontroll i övrigt.
3§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut.
3. uppgifter som faller inom förvaltningslagens serviceskyldighet.

Timtaxa
4§
Denna taxa följer den senast fastställda timtaxan enligt taxa för Oskarshamns kommuns
offentliga kontroll av livsmedel.
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Avgiftsskyldighet
5§
Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig eller tillståndspliktig
näringsverksamhet med tobaksvaror enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088),
den som bedriver anmälningspliktig verksamhet inom detaljhandel enligt lag (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel och den som bedriver detaljhandel med folköl enligt
alkohollagen (2010:1622).

Avgift med anledning av tillstånd och anmälan
6a§
Vid anmälan enligt 5 kap 5 § alkohollagen, påförs verksamhetsutövaren en fast årlig
tillsynsavgift enligt § 7 från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.
Vid anmälan enligt 5 kap. 17 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter påförs
verksamhetsutövaren en fast årlig tillsynsavgift enligt 7 § från det kalenderår då verksamheten
påbörjas.
För ändringsanmälan eller anmälan av verksamhet som är av kortvarig karaktär och för vilken
fast årlig inte kan tas ut, tas timavgift ut för nedlagd handläggningstid med anledning av
anmälan. Om den sammanlagda tiden understiger en halv timma tas ingen avgift ut.
6b§
Vid ansökan om tillstånd enligt 5 kap. 1 §, lag (2018:2088) om tobak och andra liknande
produkter, tas en avgift ut enligt 8 kap. 1 §, motsvarande 6 timmars handläggningstid.
Avgift med anledning av ansökan om tillstånd ska betalas även om ansökan avslås.
Vid ansökan om tillstånd enligt 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
påförs verksamhetsutövaren en fast årlig tillsynsavgift enligt 7 § från det kalenderår då
verksamheten påbörjas.

Årlig avgift
7§
Avgift för återkommande tillsyn av verksamhet tas ut enligt 8 kap. 2 § lag om tobak och
liknande produkter, enligt följande:
Fast årlig tillsynsavgift

Avgift

Försäljning av ett av varuslagen, tobak eller
liknande produkter, folköl eller receptfria
läkemedel

1 timavgift

Försäljning av två av ovanstående varuslag

2 timavgifter

Försäljning av fler än två av ovanstående
varuslag

2,5 timavgifter
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Den årliga avgiften betalas i förskott och omfattar kalenderår. Den ska tas ut från och med det
kalenderår då verksamheten påbörjas. Fast årlig avgift ska därefter betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Avgift för tillsyn och kontroll
8§
För tillsyn och kontroll utöver normal tillsyn (ett kontrollbesök) tas timavgift ut för nedlagd
tillsyns- eller kontrolltid samt för faktiska kostnader för exempelvis provtagning och analys
av prover. Tillsynsåtgärder som utförs med anledning av att verksamhetsutövaren inte rättar
sig efter förelägganden eller förbud ryms inte inom normal tillsynstid. Timavgift tas ut för den
sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning, kontakter med parter, samråd
med experter och myndigheter, inspektioner, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört kontrollbesök. Om den sammanlagda
tiden understiger en halv timma per år tas ingen timavgift ut.

Nedsättning av avgift
9§
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får samhällsbyggnadsnämnden sätta
ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa.

Avgiftens erläggande
10 a §
Avgift enligt denna taxa ska betalas till Oskarshamns kommun inom tid som anges i beslutet
om avgift eller i räkning. Betalas inte avgiften inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen betalas. Vid skriftlig påminnelse om betalning tas avgift ut.
10 b §
Vid ansökan om tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter ska ansökningsavgiften
erläggas innan handläggning av ärendet påbörjas.

Tillämpningsföreskrifter
11 §
Samhällsbyggnadsnämnden får vid behov fatta beslut om tillämpningsföreskrifter till denna
taxa.
Denna taxa träder i kraft 2019-05-01 .
När denna taxa träder ikraft, upphör taxa för tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla.
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Avgift 2022: 989 kronor per timme.

Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter för Oskarshamns 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, bland annat vad
gäller naturvård- och kulturvård, 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 med mera 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 visar sig obefogat.
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 den kommunala
nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som
medför avgiftsskyldighet.
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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.

Timtaxa
6§
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 989 kronor per hel timme handläggningstid.
Timavgiften justeras årligen genom uppräkning av PKV(prisindex för kommunal
verksamhet). Höjningen sker med den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och
Regioners hemsida i oktober månad.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast
avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
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.
8§
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
9§
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna (timtaxa) med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges
Kommuner och Regioners hemsida i oktober månad. Basår för indexuppräkningen är oktober
månad 2019.
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Avgifter för prövning
10 §
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 och 2 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 taxebilaga 1 och
2.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
11 §
Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare
tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande
handläggningstiden.
12 §
Avgift för prövning ska betalas av sökanden.
13 §
Avgift för prövning med anledning av ansökan om tillstånd ska erläggas med 50 procent av
avgift för tillstånd om ansökan avslås.
14 §
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4
och 5 § § miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i
ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden
om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken.
15 §
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
16 §
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 och 2 multipliceras med
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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.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avser.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas även om anmälan avslås och, om det inte
föreligger särskilda skäl för att inte ta ut avgift, även om anmälan avvisas.
17 §
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med
beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också
skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.
18 §
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.
19 §
Avgift med anledning av anmälan om ändring av en verksamhet eller åtgärd tas ut med
timtaxa enligt 6 §. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende
som anmälan avser.

Avgift för tillsyn i övrigt
20 §
Avgifter för regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges i taxebilaga 2
och betecknas med prövningsnivå A, B eller C, ska betalas i form av en fast årligt
tillsynsavgift.
Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av en tillsynsavgift 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 taxebilaga 1.
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot
villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För
sådana åtgärder tas timavgift ut.
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21 §
För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
Om ett företag, fabrik, anläggning eller annan inrättning med verksamhet belägen på samma
fastighet, eller är belägna omedelbart intill varandra och omfattar flera miljöfarliga
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta
avgiften med tillägg av 30 procent av summan av de belopp som anges för de övriga
verksamheterna.
Om ett företag, fabrik, anläggning eller annan inrättning med verksamhet belägna på olika
fastigheter, vilka inte är belägna omedelbart intill varandra, ska avgift betalas enligt
ovanstående regler för var och en av verksamheterna. Detta gäller dock inte lantbrukares
odlingsarealer.
22 §
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas det år avgiften avser. 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 av tillstånd eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig
avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten
bedrivs med reducering för hela kvartal då verksamheten avslutats.
23 §
Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet 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
25 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får
samhällsbyggnadsnämnden besluta om att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller
efterskänkas.

Avgiftens erläggande med mera
26 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Oskarshamns kommun. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
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27 §
Har tidigare verksamhetsutövare påförts avgift för hela året innan överlåtelsen sker, får det
förutsättas att frågan regleras mellan säljaren och köparen.
Vid en konkurs övergår konkursgäldenärens rättigheter och skyldigheter enligt miljöbalken
till konkursboet. Detta innebär att avgifter som förfaller till betalning efter konkursbeslutet
ska betalas av konkursboet. Detta gäller oavsett om konkursförvaltaren driver verksamheten
vidare eller ej.

Verkställighetsfrågor med mera
28 §
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.
29 §
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.
30 §
Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
Till denna taxa hör Taxebilaga 1 och Taxebilaga 2.
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Taxebilaga 1
Avgift 2022: 989 kronor per timme.
2 KAP MB - ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER MED MERA

Avgift

Tillsyn
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap 2-5 §§) efterlevs, om tillsynen
inte ingår i årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2.
7 KAP MB - SKYDD AV NATUREN

T

Avgift

Prövning
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får
utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde.
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde och
vattenskyddsområde.
Anmälan

T

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter
för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde. Handläggning av
anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
Tillsyn

T

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i
övrigt, vilthägn eller allemansrätten.

T

9 KAP MB - MILJÖFARLIG VERKSAMHET

T

Avgift

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

4

2. Inrättande av avloppsanordning med avloppsutsläpp till mark eller vatten, till
vilken vattentoalett ska anslutas
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit
(Lokala föreskrifter 3 §)
4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på
samma fastighet och vid samma tillfälle.
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning med godkänd
funktion
6. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 5–25 personekvivalenter

7

7. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 26–100 personekvivalenter

12

8. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 101–200 personekvivalenter

T

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. (Lokala föreskrifter 5 §)
Förmultnings-/Separations-/El-/Torrtoalett med latrinkompostering

2

6
9
5
8
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9 KAP MB - MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Avgift

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, yt- eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit (lokala
föreskrifter 13 §) avseende:
1 a. Berg- och ytjordvärme vid grundvattentäkt

4

1 b. Berg- och ytjordvärme vid ytvattentäkt

3

2. Övriga anläggningar

2

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (Lokala föreskrifter 3 §)
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Handläggning av anmälan att inrätta annat slags toalett än vattentoalett enligt
vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
1. Förmultningstoalett eller motsvarande, utan latrinkompostering
3. Anmälningsplikt verksamhet enligt 10 § Miljöprövningsförordningen
(2013:251)

4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt 11 §
Miljöprövningsförordningen (2013:251)
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- och ytjordvärmepump

6
T

T
Belopp som
motsvarar den
årliga
tillsynsavgiften
som utgår för
verksamhet enligt
taxebilaga 2.
T

2

2. Övriga anläggningar

2

Anläggning av upplag av petroleumprodukter m.m. enligt 40 § p 5 förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. (Lokala föreskrifter 9 §)
Tillsyn

T

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i
miljöprövningsförordningen (2013:251) för vilken tillstånds- eller
anmälningsplikt gäller.
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga
2.
T

Planerad tillsyn av enskild avloppsanläggning
9 KAP MB - HÄLSOSKYDD

4
Avgift

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 (Lokala föreskrifter 6 §)
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

T

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

T

4. Giftig orm

T
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9 KAP MB - HÄLSOSKYDD

Avgift

Prövning av ansökan om spridning om upplag eller spridning av slam från
avloppsreningsverk, enskilda avloppsanläggningar eller vad kommunen
föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (Lokala föreskrifter 7 §)
Prövning av ansökan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd
Tillstånd, godkännande eller dispens enligt 16 kapitlet 2 § miljöbalken
(1998:808) av frågor som meddelats med stöd av miljöbalken och lokala
föreskrifter
Anmälan

3

2
T

Handläggning av anmälan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 §
förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd
Handläggning av anmälan enligt 38 och 42 §§ 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 skalpeller, akupunkturnålar,
piercningsverktyg eller andraliknande skärande eller stickande verktyg:
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, medicinsk fotvård,
skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner
Nivå 2, måttlig hälsorisk; öronhåltagning, akupunktur

2

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor
3. Skol- och fritidsverksamhet

6

- Skola med mer än 400 elever

6

- Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever

4

- Skola med högst 100 elever

2

- Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter

T

4
3

Tillsyn
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter (lokala
hälsoskyddsföreskrifter) som meddelats enligt 40 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

T

T

Uppdrag
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för
allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14):
Avgift för provtagning per provtagningstillfälle
1. Strandbad

1

2. Badanläggningar

T

3. Enstaka bassänger

1

4. Plaskdammar

T

Ersättning tas ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt. För
anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även årlig avgift ut.
Återkommande tillsyn över byggnader, lokaler och anläggningar enligt 38 och
45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, årligt
tillsynsavgift.
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10 KAP MB - MILJÖSKADOR

Avgift

Prövning
Prövning enligt 10 kap 14 § miljöbalken om de åtgärder som en
verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap 12 eller 13 §§
Anmälan

T

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en
föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller
en anläggning enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Tillsyn

T

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

T

11 KAP MB - VATTENVERKSAMHET

Avgift

Prövning
Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit
med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken (Lokala föreskrifter 11a §)
Anmälan

4

Handläggning av anmälan av vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med
stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken (Lokala föreskrifter 11b §)
Tillsyn

2

Tillsyn av vattenverksamhet i övrigt

T

12 KAP MB - JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET

Avgift

Prövning
Prövning av ansökan om gödseldispens enligt 36 § i Statens jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad
avser växtnäring.
Anmälan

T

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats
för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Anmälan för nedgrävning av häst enligt Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS
2014:43), 2 kap 23a, 27 §§
Tillsyn

2

T

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet, som sker utöver tillsyn enligt
taxebilaga 2, t.ex. klagomål.

14 KAP MB - KEMISKA PRODUKTER

T

Avgift

Prövning
Prövning av ansökan enligt 2 kap 40 § förordningen om bekämpningsmedel
(SNFS 2014:425)
Prövning av ansökan om användning av växtskyddsmedel inom
vattenskyddsområde enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (SNFS 2015:2)
Prövning av ansökan om dispens enligt 7 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor.

T
T

T
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14 KAP MB - KEMISKA PRODUKTER

Avgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om spridning enligt 2 kap 41 § förordningen om
bekämpningsmedel (SNFS 2014:425)
Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet
beträffande asbest i ventilations anläggningar (1985:997)
Information

T

Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser
Handläggning av information enligt 1 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor om att installera cistern.
Handläggning av information enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5)
om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor
och spilloljor, om cistern som tagits ur bruk.
Tillsyn

T

2

T

T

Återkommande tillsyn av följande anläggningar:
Registrering och kontroll av inlämnad rapport enligt 15 § förordning (2016:1128)
om fluorerade växthusgaser
Övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport enligt 15 § förordning
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser
Tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning (2016:1129) om
ozonnedbrytande ämnen
Tillsyn över förvaring av brandfarlig vätska eller spillolja i cisterner som rymmer
mer än 1 m3, samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana
cisterner. Tillsyn över förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller
spillolja inom vattenskyddsområden.
Tillsyn av kosmetiska produkter enligt 12 § förordningen (2013:413) om
kosmetiska produkter, 31 § och 34 § Miljötillsynsförordningen (2011:13)
Tillsyn av tatueringsfärger enligt 10 § förordningen (2012:503) om
tatueringsfärger, 31 § Miljötillsynsförordningen (2011:13)
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter
15 KAP MB - AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR

2
2
2
T

T
T
T
Avgift

Prövning
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa
avfall på fastigheten enligt 15 kap. 24–25 §§ miljöbalken.
Prövning av ansökan om dispens av anmälan enligt vad som föreskrivs i
kommunens föreskrifter om avfallshantering.
total befrielse

T
T
T

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om
kompostering, nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än
trädgårdsavfall på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)
Handläggning av anmälan enligt vad som föreskrivs i kommunens föreskrifter
om avfallshantering
total befrielse

T

T
T

Tillsyn
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 36
eller 42 § avfallsförordningen (2011:927).
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

T
T
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ÖVRIGT

Avgift

Handläggning av miljösanktionsavgift enligt 30 kap MB

T

Tillsyn och prövningar i övrigt enligt miljöbalken och/eller tillhörande
författningar och/eller föreskrifter där det saknas särskild angiven taxa.

T
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Taxebilaga 2 – Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet
Avgift 2022: 989 kronor per timme.

KK = Klassningskod, I ED = punkt i industridirektivet, TF = Tidsfaktor, PN = Prövningsnivå
A och B = tillståndsplikt, C = anmälningsplikt, U= utan prövnings-/anmälningsplikt
PN Jordbruk – Djurhållning

KK

IED

TF

1.10

6.6a-c

10

B Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor som är tyngre än
30 kilogram och avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.

1.11

-

8

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.

1.20

-

1.20-1

6

C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200 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
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PN Jordbruk – Djurhållning
- Mer än 100 djurenheter

KK
1.20-2

IED

TF
4

1.2001

-

2

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

1.2002

-

T

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.

KK

IED

TF

1.30

-

8

KK

IED

TF

1.3001

-

6

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

1.3002

-

4

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

4

U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

1.3005

2

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

4

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

PN Jordbruk – Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion
C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder,
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

PN Jordbruk – Odling

KK

IED

TF

5.10

-

15

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

5.20

-

6

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

-

2

U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per
kalenderår.
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KK

IED

TF

PN Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm,
mineral, berg, naturgrus och annat – Berg, naturgrus och andra
jordarter

10.10

-

20

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

-

4

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

10.11

-

15

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.

10.20

-

12

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.

10.2001

-

10

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

-

2

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

-

4

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.

10.30

-

10

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

10.3001

-

6

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

10.40

-

6

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

-

2

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).
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TF

10.50

-

10

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 tolvmånadersperiod.

10.5001

-

4

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.

10.60

-

8

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

10.6001

-

6

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

IED

TF

PN Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm,
mineral, berg, naturgrus och annat – Råpetroleum, naturgas och kol

11.10

-

30

A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4
kap. 5 § miljöbalken.

11.20

-

15

B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i
8 §.

11.30

-

10

C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

IED

TF

13.10

-

140

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 §.

13.20

2,1

70

A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13 §.

13.30

-

50

B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för
provändamål.

13.40

-

140

A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller
kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 15 §.

13.50

-

55

B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm,
mineral eller kol än rostning och sintring.

13.60

3,2

25

B Anläggning för utvinning och produktion av asbest.

KK

IED

TF

-

6

KK

KK

13.70

PN Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm,
mineral, berg, naturgrus och annat – Berg, naturgrus och andra
jordarter

PN Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm,
mineral, berg, naturgrus och annat – Malm och mineral

PN Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm,
mineral, berg, naturgrus och annat – Annan utvinningsindustri
C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.
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IED

15.10

6.4a

15.10-1
15.10-2

TF

75
35

PN Livsmedel och foder – Animaliska råvaror
B Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 000 ton slaktvikt per
kalenderår.
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.

15.20

-

20

B Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

15.30

-

10

C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

15.3001

-

4

U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller
15.20. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

15.40

6.4bi

80

B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än
18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än
endast frysning eller paketering. Tillståndsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 18 §.

15.41

-

80

B Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt
ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4 eller 9 §.

15.50

-

15.50-1

40

15.50-2

30

15.50-3

35

15.50-4

25

C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 9 §.
C - Chark och styckning - för en produktion av mer än 10 000 ton men
högst 18 500 ton produkter per kalenderår.
C - Chark och styckning - för en produktion av mer än 400 ton men högst
10 000 ton produkter per kalenderår.
C - Beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och
skaldjur) för en produktion av mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton
produkter per kalenderår.
C - Beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och
skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 10 000 ton
produkter per kalenderår.

15.5001

-

12

U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av animaliska råvaror – chark och styckning – för en produktion av högst
400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är
anmälningspliktig enligt 15.80.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

15.5002

-

8

U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är
anmälningspliktig enligt 15.80.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
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15.60

IED

TF

-

15.60-1

75

15.60-2

35

15.60-3

75

15.60-4

35

PN Livsmedel och foder – Animaliska råvaror
B Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på
1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning,
eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 4 eller
9§.
- Mer än 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Minst 500 ton men högst 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton fisk eller skaldjur per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

15.6001

-

2

U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på högst 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

15.70

-

6-

C Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast
frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 7 eller 9 §.

15.7001

-

2

U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på högst 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

15.80

-

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

15.80-1
15.80-2
15.8001

-

4

U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår.
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PN Livsmedel och foder – Vegetabiliska råvaror

IED

TF

6.4bii

65

B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av vegetabiliska
råvaror för en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i
rad under ett kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 18 § eller endast innebär paketering.

15.9001

-

55

U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 75 000 ton produkter
per kalenderår, eller högst 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
högst 90 dygn i rad under ett 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.

15.100

-

12

C Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 §.

15.10001

-

6

U Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

15.110

-

15.90

15.110-1

60

15.110-2

55

15.110-3

60

15.110-4

55

15.120

-

25

B Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller
grönsaker för en produktion baserad på
1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller
2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Tillståndsplikten gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 §.
- Mer än 75 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Minst 25 000 ton men högst 75 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton råvara per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
C Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller
grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per
kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 eller 12 §.
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PN Livsmedel och foder – Vegetabiliska råvaror

IED

TF

15.12001

-

8

U Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller
grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

15.130

-

10

C Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller
grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

15.13001

-

6

U Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller
grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

15.140

-

15.140-1
15.140-2

25
10

C Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än
1 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
10 §.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.

15.14001

-

4

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

15.14002

-

6

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

15.150

-

15.150-1

60

15.150-2

55

15.150-3

60

15.150-4

55

15.160

-

20

B Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för
en produktion av
1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp
av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller
2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp
av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
10§.
- Mer än 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 10 §.
- Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28. kap 1 §.
- Mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 10 §.
- Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28. kap 1 §.
C Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 16 §.
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15.165

IED

TF

6.4biii

70

PN Livsmedel och foder – Kombinerade råvaror
B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och
kombinerade produkter, för en produktion av
1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas
innehåll av animaliskt material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar 75 000
minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet
för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas innehåll.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.

KK

IED

TF

15.170

6.4c

40

15.180

-

15.180-1
15.180-2
15.180-3

25
20
12

15.18001

-

15.190

-

15.190-1
15.190-2
15.190-3

4

70
55
35

PN Livsmedel och foder – Mjölk, oljor och fetter
B Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning
av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (utom glass) för en
produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §.
- 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.
U Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass)
för 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.
B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för
en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 4, 10 eller 19 §.
- Mer än 100 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.

15.200

-

12

C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för
en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 4, 10, 19 eller 21 §.

15.20001

-

4

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.
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15.210

IED

TF

-

15.210-1
15.210-2
15.210-3

55
45
35

PN Livsmedel och foder – Glass
B Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000
ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 eller
19 §.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 15 000 ton per kalenderår men högst 25 000 ton per kalenderår.

15.220

-

10

C Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10, 19 eller
23 §.

15.22001

-

4

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.

KK

IED

TF

15.230

-

75

15.240

-

15.240-1
15.240-2
15.240-3

30
16
10

PN Livsmedel och foder – Drycker
B Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker
genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol
per kalenderår.
C Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker
genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25 §.
- 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

-

5

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

-

10

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.

15.250

-

15.250-1
15.250-2
15.250-3
15.250-4
15.250-5
15.250-6
15.250-7
15.250-8

40
35
30
35
30
25
40
35

B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
1. malt,
2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller
3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 50 000 ton malt per kalenderår.
- Mer än 2 500 men högst 50 000 ton malt per kalenderår.
- Högst 2 500 ton malt per kalenderår.
- Mer än 20 000 m3 läskedryck per kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 m³ läskedryck per kalenderår.
- Mer än 1 000 men högst 5 000 m³ läskedryck per kalenderår.
- Mer än 20 000 m³ maltdryck per kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 m³ maltdryck per kalenderår.
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PN Livsmedel och foder – Drycker
- Mer än 1 000 men högst 5 000 m³ maltdryck per kalenderår.

KK
15.250-9

IED

TF
30

15.25001

-

8

U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m³
läskedryck per kalenderår. Denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

15.25002

-

10

U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 m³
maltdryck per kalenderår. Denna beskrivning gäller endast om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

15.260

-

20

C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1
000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
10 §.

15.26001

-

8

U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000
kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp
av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

KK

PN Livsmedel och foder – Annan livsmedelstillverkning

IED

TF

15.270

-

75

B Anläggning för tillverkning av
1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk,
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio
kubikmeter.

15.27001

-

35

U Anläggning för tillverkning av
1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk,
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio
kubikmeter.

15.280

-

15.280-1
15.280-2

30
25

15.280-3
15.280-4
15.280-5
15.280-6

10
10
25
10

C Anläggning för
1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår,
2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår, eller
3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
10 §.
- Mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad eller konfektyr per
kalenderår.
- Mer än 500 men högst 5 000 ton choklad eller konfektyr per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår.
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår.

Taxor och avgifter 2022

| 88

KK

PN Livsmedel och foder – Annan livsmedelstillverkning

IED

TF

15.28001

-

10

U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller konfektyr per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

15.28002

-

4

U Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

15.28003

-

4

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.

15.290

-

15.290-1
15.290-2
15.300

80
55
-

15.300-1

40

15.300-2

20

15.300-3

20

B Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton livsmedel per
kalenderår, om verksamheten
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1–30 §§, och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår.
- Mer än 15 000 ton andra livsmedel per kalenderår.
C Anläggning för framställning av
1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1–31 §§, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller
2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1–31 §§, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 15 000 ton andra livsmedel, om verksamheten medför utsläpp
av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 1 000 ton men högst 15 000 ton livsmedel, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.

15.3001

-

8

U Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, om
verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 15.10–15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 90.10
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

15.3002

-

8

U Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om
verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 15.10–15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
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KK

IED

15.310

KK
15.320

6

IED

TF

7

15.320-1
15.320-2
15.32001

TF

80
35

PN Livsmedel och foder – Annan livsmedelstillverkning
C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller
vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–32 §§.

PN Livsmedel och foder – Foder
B Anläggning för framställning av produkter som kan användas som
djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori
3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter och där av framställda produkter som inte är
avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning
(EG) nr 1774/20022, om produktionen baseras på mer än 2 500 ton
råvara per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton råvara per kalenderår.

-

8

U Anläggning för framställning av produkter som kan användas som
djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3
material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter och där av framställda produkter som inte är
avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning
(EG) nr 1774/20022, om produktionen baseras på högst 2 500 ton råvara
per kalenderår.

15.330

6.4bi

35

B Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18
500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än
endast paketering.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 34
eller 39 §.

15.340

-

15.340-1
15.340-2
15.34001

15.350

25
12

C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 500
ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast
paketering.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 34, 35 eller 39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.

-

4

U Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av högst 500
ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast
paketering.

6.4bii

25

B Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
vegetabiliska råvaror för en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i
rad under ett kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39
§ eller endast innebär paketering.
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KK

PN Livsmedel och foder – Foder

IED

TF

15.360

-

10

C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 5 000 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
Anmälningsplikten gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37 eller 39 §.

15.36001

-

2

U Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 5 000 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.

6.4biii

30

B Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade
produkter, för en produktion av
1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas
innehåll av animaliskt material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar 75 000
minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet
för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas innehåll.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.

KK

IED

TF

17.10

6.2

15.370

17.10-1
17.10-2
17.20

100
90
-

17.20-1

50

17.20-2

45

17.20-3

35

PN Textilvaror
B Anläggning för förbehandling eller färgning av 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.
B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 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. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av
avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska
föreningar per kalenderår.
- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2 500 ton
textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 2 500 ton
textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer
än 1 000 ton men högst 2 500 ton textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton
textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer
än 200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår.

17.30

-

10

C Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer
eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton
textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2 §.

17.3001

-

6

U Anläggning för förbehandling eller färgning av högst 10 ton textilfibrer
eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av högst 10 ton
textilmaterial per kalenderår.

17.3002

-

6

U Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år.

17.3003

-

3

U Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år.
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KK

IED

TF

18.10

6.3

70

B Garveri för en produktion av mer än 4 000 ton färdigt läder eller färdigt
pälsskinn per kalenderår.

18.20

-

70

B Anläggning för
1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 ton råvara
per kalenderår, eller
2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton råvara
per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 § eller 29 kap. 30 §.

18.30

-

18.30-1
18.30-2

15
10

PN Päls, skinn och läder

C Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för
en produktion av mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller 29 kap. 30 §.
- Mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.
- Mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.

18.3001

-

4

U Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för
en produktion av högst 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.

18.3002

-

6

U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i
anslutning till slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar
per kalenderår.

18.3003

-

3

U Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i
anslutning till slakteri, för en produktion baserad på högst 1 ton hudar per
kalenderår.

KK

IED

TF

20.05

6.10

30

B Anläggning för behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel
för en produktion av mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller
träprodukter per kalenderår, om verksamheten inte endast består av
behandling mot blånadssvamp.

20.10

-

20

C Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och träprodukter med
träskyddsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § eller
19 kap. 1 eller 2 §.

20.20

-

20.20-1
20.20-2

65
60

20.20-3

40

20.30

-

20.30-1

30

20.30-2

20

PN Trävaror

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.
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, 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.
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KK

IED

TF

20.3001

-

10

20.40

-

20.40-1

25

20.40-2

15

20.40-3

8

20.40-4

25

20.40-5

21

20.40-6

10

20.40-7

10

PN Trävaror
U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 000
kubikmeter per kalenderår.
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

-

4

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

-

4

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

-

6

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.

20.50

6.1c

70

B Anläggning för tillverkning av mer än 150 000 kubikmeter OSB-skivor,
träfiberskivor eller spånskivor per kalenderår.

20.60

-

18

C Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller
andra produkter av spån per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 6 §.

20.6001

-

15

U Anläggning för tillverkning av högst 500 kubikmeter OSB-skivor,
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår.
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KK
20.70

IED

TF

-

20.70-1

25

20.70-2

20

20.70-3

15

20.80

-

20.80-1

15

20.80-2

10

20.80-3
20.80-4
20.80-5

6
15
10

PN Trävaror
B Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i
vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt
10 §.
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land
med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med
begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.
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

-

6

U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2 000
kubikmeter fast mått under bark (m 3 fub), om lagringen sker på land utan
vattenbegjutning.

20.8002

-

4

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

20.90

-

6

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 (m 3 fub) på land
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m 3 fub) i
vatten.

20.9001

-

4

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 (m 3 fub) på land
med begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m 3 fub) i vatten.
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KK

IED

21.10

6.1a

21.10-1
21.10-2
21.10-3
21.10-4
21.10-5
21.1001

TF

110
90
70
75
60

PN Massa, papper och pappersvaror
A Anläggning för framställning av pappersmassa av trä, returfiber eller
andra fibrösa material i industriell skala.
- 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/kemi-mekanisk) per kalenderår.
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-mekanisk) per kalenderår.

-

8

U Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 21.10.

21.30

6.1b

55

A Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp eller
kartong per kalenderår.

21.40

-

25

B Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong i industriell
skala, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2 §.

21.4001

-

6

U Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.

KK

IED

TF

22.10

-

35

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

22.20

-

15

C Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

22.30

-

30

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

22.40

-

22.40-1

10

22.40-2

16

22.40-3

10

PN Fotografisk och grafisk produktion

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

-

8

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

-

4

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

-

2

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

22.4004

-

8

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

IED

TF

-

4

IED

TF

23.05

-

110

23.10

1.3,
1.4a,
6.8

22.4005

KK

23.10-1
23.10-2
23.10-3
23.20
23.30
23.30-1
23.30-2

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

PN Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle
A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.
A Anläggning för

75
110
140
-

PN Fotografisk och grafisk produktion

75

1,2
225
140

1. tillverkning av koks,
2. överföring av kol till gas- eller vätskeform, eller
3. tillverkning av hårt kol inklusive grafit som inte är tillståndspliktig enligt
17 kap. 4 §.
B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 2 § eller 17 kap. 4 §.
A Anläggning för raffinering av mineralolja eller naturgas.
- Mer än 500 000 ton per kalenderår.
- Högst 500 000 ton per kalenderår.

23.40

-

60

A Anläggning för
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.

23.50

-

60

A Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.

IED

TF

KK
24.10

4.1ak,
4.2ae,
4.4,
4.5,
4.6

24.10-1
24.10-2
24.10-3
24.10-4
24.10-5
24.20

100
90
120
100
100
4.1ak,
4.2ae,
4.4,
4.5,
4.6

50

PN Kemiska produkter
A Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka
1. organiska ämnen,
2. kloralkali, eller
3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte tillverkning av ytaktiva ämnen (tensider),
bindemedel för färg och lack eller bränsle ur vegetabiliska eller
animaliska oljor.
- Mer än 5 000 ton organiska ämnen per kalenderår.
- Högst 5 000 ton organiska ämnen per kalenderår.
- Kloralkali med amalgammetoden.
- Kloralkali med annan metod än amalgammetoden.
- Mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per
kalenderår.
B Anläggning för att genom biologiska reaktioner i industriell skala tillverka
organiska ämnen.
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KK

IED

24.40

4.1a,
4.1b,
4.1d,
4.1f,
4.1h,
4.1i,
4.1k

TF

B Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner i industriell
skala tillverka
1. ytaktiva ämnen (tensider),
2. bindemedel för färg och lack, eller
3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

24.40-1
24.40-2
24.40-3

110
100
100

24.40-4
24.40-5

95
90

24.50

-

24.60

4.2ae,
4.3

PN Kemiska produkter

50

- Mer än 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per kalenderår.
- Högst 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per kalenderår.
- Bindemedel för färg och lack i form av basplastpolymerer av epoxi- eller
polyuretanpolymerer.
- Bindemedel för färg och lack - övriga ämnen.
- Bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
B Anläggning för tillverkning i industriell skala
1. genom biosyntetiska reaktioner av
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,
b) organiska syror, eller
c) biopolymerer, eller
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.
B Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska eller
biologiska reaktioner av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande
gödselmedel, kemiskt eller biologiskt framställd gas eller andra
oorganiska ämnen.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till
bassängbad,
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent aktiv
klorhalt för desinfektion i den verksamhet där tillverkningen sker,
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 § eller 21 kap. 1 eller 2 §,
eller
4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 §.
- Fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel.
- Sprängämnen, fotokemikalier och bekämpningsmedel.
- Acetylengas, lustgas och annan kemiskt framställd gas.
- Andra oorganiska ämnen än de som nämns i 24.60-1, 24.60-2 eller
24.60-3.

24.60-1
24.60-2
24.60-3
24.60-4
24.81

-

20

C Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka
bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

24.90

-

20

C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, piloteller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

24.100

-

15

C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse
i denna förordning.
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KK
24.110

IED

TF

-

24.110-1
24.110-2
24.110-3
24.110-4

55
45
35
30

24.110-5

30

24.120

-

24.120-1

25

24.120-2
24.120-3

20
12

PN Kemiska produkter
B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala
tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som,
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”,
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. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton färg och lack per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 2 000 ton per kalenderår (utom färg och
lack).
- Högst 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten används eller
tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”.
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 9 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 9 §,
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 9 §. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
- 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.
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KK
24.120-4

IED

TF
10

PN Kemiska produkter
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.

24.12001

-

8

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

24.12002

-

4

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

24.12003

-

8

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.

24.130

-

20

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, piloteller 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.

24.13001

-

8

U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, piloteller 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.

24.140

-

24.140-1
24.140-2
24.140-3
24.140-4

35
20
12
6

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel
(farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
- 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.

24.150

-

20

C Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 1–12
§§.

24.160

3.1c

30

B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton magnesiumoxid per
kalenderår.

-

10

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

24.16001
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KK
25.10

IED
-

25.10-1
25.10-2
25.11

TF

60
40
-

25.11-1

30

25.11-2

20

25.11-3

12

25.11-4

8

25.1101

-

25.20

-

4

25.20-1

25

25.20-2

30

25.20-3

20

PN Gummi och plastvaror
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. 2 §.
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
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. 2 eller 3 §.
- 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.
U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen
baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
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.

25.30

-

6

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

25.3001

-

4

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

25.40

-

20

B Anläggning för flamlaminering med plast.

25.50

-

15

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. 2 eller 3 §.
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.

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

IED

TF
8
6
25

25.50-5

15

25.50-6

10

25.50-7

8

25.50-8

6

PN Gummi och plastvaror
- 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

-

4

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

-

4

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

KK

IED

TF

PN Icke-metalliska mineraliska produkter – Glas, glasvaror och keramiska
produkter

26.10

3.3,
3.4

50

B Anläggning för
1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive
tillverkning av mineralull.

26.1001

-

10

U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.

26.20

-

26.20-1

35

26.20-2

20

26.20-3

35

26.20-4

20

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 §.
- 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.

26.30

-

10

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

TF

PN Icke-metalliska mineraliska produkter – Glas, glasvaror och keramiska
produkter

26.3001

-

4

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.

26.40

-

20

C Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1 §.

26.50

3,5

35

B Anläggning för att genom bränning
1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per kalenderår, eller
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger
fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som överstiger 300
kilogram per kubikmeter.

26.51

-

35

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

26.5101

-

6

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

26.60

-

25

C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §.

26.6001

-

4

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

KK

IED

TF

PN Icke-metalliska mineraliska produkter – Cement, betong, kalk, krita
och gips

26.70

3.1a

130

A Anläggning för att
1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per kalenderår.

26.7001

-

8

26.80

-

130

B Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 8 §.

26.90

3.1b

30

B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per
kalenderår.

26.100

-

20

C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter
per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller
10 §.

26.10001

-

6

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

26.110

-

15

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

-

6

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

26.120

-

25

C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per
kalenderår.

26.12001

-

6

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

KK

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.
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och gips

KK

IED

TF

26.130

3,2

55

B Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.

26.140

-

55

B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 14 § eller 4 kap. 16 §.

26.150

-

26.150-1
26.150-2

20
12

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

-

T

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

26.160

-

10

C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 §.

KK

IED

TF

27.10

2,2

27.10-1
27.10-2

160
100

27.10-3

60

27.10-4

50

27.20

-

27.20-1
27.20-2
27.30

70
60
2.3a–
c

27.30-1
27.30-2

120
80

27.30-3

80

PN Stål och metall
A Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär
produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, om
produktionen överstiger 15 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller
inte gjuterier.
- 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 15 000 ton men inte 100 000 ton per
kalenderår.
- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om produktionen
överstiger 15 000 ton per kalenderår.
A Anläggning för
1. produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller
2. behandling av 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.
A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
1. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per kalenderår,
2. hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule
och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt, eller
3. anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning
som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår.
- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår
- Varmvalsning av mer än 120 000 ton men högst 500 000 ton råstål per
kalenderår.
- Hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule och
den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt.
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KK
27.30-4

IED

TF
60

27.30-5

50

27.30-6

30

27.30-7

15

27.30-8

60

27.30-9

50

27.30-10

30

27.30-11

15

27.31

-

27.32

-

27.32-1
27.32-2
27.40

40

45
30
2,4

27.40-1

40

27.40-2

35

27.40-3

25

27.40-4

15

27.50

-

PN Stål och metall
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning
som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med
en förbrukning av zink av mer än 10 000 ton per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning
som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med
en förbrukning av zink av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning
som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med
en förbrukning av zink av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning
som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med
en förbrukning av zink av högst 100 ton per kalenderår.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 12 000 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 12 000 ton råstål per kalenderår och med
utsläpp av mer än 1 000 m3 men högst 10 000 m 3 process- eller
sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 12 000 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 12 000 ton råstål per kalenderår och med
utsläpp av högst 100 m 3 process- eller sköljvatten.
A Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning
av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
B Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning
av högst 100 000 ton stål.
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Högst 20 000 ton per kalenderår.
B Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton järn eller
stål 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.
B Anläggning för gjutning för en produktion av
1. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 6 §, eller
2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 14 §.
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KK
27.50-1

IED

TF
25

27.50-2

20

27.50-3

15

27.50-4

15

PN Stål och metall
- 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 1 000 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.

27.60

-

6

C Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål,
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 6, 7 eller 14 §.

27.6001

-

2

U Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn, stål,
aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.

27.70

2.5a

27.70-1

120

27.70-2

70

27.70-3

35

27.70-4

30

27.70-5

100

27.70-6

50

27.70-7

35

27.70-8

30

27.80

2.5a

25

A Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera mer
än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
- Av malm eller slig producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår.
- Av malm eller slig producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår.
- Av malm eller slig producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår.
- Av malm eller slig producera mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot med mera) producera mer än 80 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot med mera) producera mer än 20 000 ton
men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot med mera) producera mer än 3 000 ton
men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot med mera) producera mer än 1 000 ton
men högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
B Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera
icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.

Taxor och avgifter 2022

| 105

KK
27.90

IED

TF

-

27.90-1
27.90-2
27.90-3

120
75
45

27.91

-

27.100

2.5b

20

27.100-1
27.100-2

130
95

27.100-3

70

27.10001

27.101

-

2.5b

27.101-1
27.101-2
27.110

8

85
75

A Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer
än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom
metallurgiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 eller 10 §.
- Mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
B Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera ickejärnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska
processer.
Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
A Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter,
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än
1 000 ton bly eller kadmium 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.
U Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter,
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av högst
1 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
B Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter,
inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än
5 000 ton metaller per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
13§.
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår.

27.110-1

35

27.110-2

25

B Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter,
inklusive framställning av legeringsmetall.
Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.

120
85
45
25

B Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av icke-järnmetall
ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i
9–15 §§.
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.

27.120

27.120-1
27.120-2
27.120-3
27.120-4

-

PN Stål och metall

-
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KK
27.130

IED

TF

-

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

90
50
35
25
20
15

PN Stål och metall
B Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium
och magnesium, för en produktion av 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.

27.140

-

8

C Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium
och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13,
14 eller 17 §.

27.14001

-

2

U Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium
och magnesium, för en produktion av högst 1 ton per kalenderår.

KK

IED

TF

28.10

2,6

28.10-1

45

28.10-2

35

28.10-3

20

28.10-4

15

28.1001

-

28.20

-

4

28.20-1

40

28.20-2

25

28.20-3

15

PN Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning
B Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en
sammanlagd volym som överstiger 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.
U Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en
sammanlagd volym som är högst 1 kubikmeter.
B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast,
om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1
kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
- 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.
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KK
28.20-4
28.30

IED

TF
15

-

28.30-1
28.30-2

40
25

28.30-3

20

28.30-4

15

PN Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
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.

28.40

-

8

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
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

28.4001

-

2

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.

28.50

-

28.50-1

40

28.50-2

25

28.50-3

15

28.50-4

15

28.50-5

25

28.50-6

15

28.50-7

15

28.50-8

15

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.
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28.60

-

8

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

28.6001

-

2

U Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast,
om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

28.70

-

28.70-1
28.70-2

PN Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning

C Anläggning för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller
tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,

12
8

4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av
mer än 1 ton gods per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram
men högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår
till mer än 500 kilogram per kalenderår.
- Anläggning för produktion som omfattas av flera än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan.

28.7001

-

4

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.

28.71

-

8

C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 7 §.

28.7101

-

4

U Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta.

28.80

-

25

B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta
bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2 eller 4 §.

28.90

-

15

C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta
bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §
eller 19 kap. 1, 2 eller 4 §.
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31.10

-

120

A Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium,
bly eller kvicksilver ingår.

31.20

-

55

B Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte
kadmium, bly eller kvicksilver ingår.

31.30

-

10

C Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande
ljuskällor.

31.40

6,8

140

A Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning eller
grafitisering.

31.50

-

140

A Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 4 §.

31.60

-

15

C Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.

KK

PN Elektriska artiklar

PN Metallbearbetning – Motorer, turbiner och reaktorer

IED

TF

34.10

-

15

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

34.1001

-

4

U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.

34.20

-

8

C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

IED

TF

KK
34.30

-

34.30-1

140

34.30-2

100

34.30-3

80

34.30-4

40

34.30-5

100

34.30-6

60

34.30-7

30

34.40

-

25

PN Metallbearbetning – Motorfordon
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.
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 §.
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-

6

IED

TF

-

25

IED

TF

34.60

-

90

34.70

-

34.4001

KK
34.50

KK

34.70-1

75

34.70-2

65

34.80

-

34.80-1

25

34.80-2

12

34.80-3

8

34.8001

-

6

PN Metallbearbetning – Motorfordon
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.

PN Metallbearbetning – Järnvägsutrustning och flygplan
C Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

PN Metallbearbetning – Maskinell bearbetning
A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en
tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000
kvadratmeter.
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.
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 någon av
beskrivningarna i 1–10 §§. Med total tankvolym avses det samma som i
7 § andra stycket.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20
kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 5
kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5
kubikmeter.
U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1
kubikmeter. Med total tankvolym avses det samma som i 34.70 andra
stycket.
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35.10

-

140

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

-

70

U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten
för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande
åtgärd.

IED

TF

-

12

KK

IED

TF

39.10

6,7

75

B Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en
förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer
än 150 kilogram per timme eller 200 ton per kalenderår.
Med förbrukning avses 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.

39.1001

-

8

U Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en
förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till
högst 150 kilogram per timme eller högst 200 ton per kalenderår.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.20

-

KK
35.20

PN Metallbearbetning – Skeppsvarv
C Skeppsvarv.

PN Förbrukning av organiska lösningsmedel

B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
1. med mer än 25 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller
lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av
vegetabilisk olja,
2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska
produkter, eller
3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim
eller andra beläggningspreparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.
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65

55

PN Förbrukning av organiska lösningsmedel
- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200 ton per
kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller
lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av
vegetabilisk olja.
- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 50 ton men högst
200 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller
lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av
vegetabilisk olja.
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IED

TF
50

39.20-4

65

39.20-5

55

39.20-6

65

39.20-7

55

PN Förbrukning av organiska lösningsmedel
- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 25 ton men högst 50
ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller
lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av
vegetabilisk olja.
- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200 ton per
kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 50 ton men högst
200 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200 ton per
kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat.
- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 100 ton men högst
200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat.

39.2001

-

35

U Anläggning där mindre än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår i
a) djuptryck av publikationer,
b) bandlackering, eller
c) träimpregnering.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.2002

-

30

U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 50 ton per
kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

39.2003

-

30

U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 100 ton
per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
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PN Förbrukning av organiska lösningsmedel

39.30

-

12

C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk
produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med
riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer”, ”kan ge cancer”, ”kan ge
ärftliga genetiska skador”, ”kan ge cancer vid inandning”, ”kan ge nedsatt
fortplantningsförmåga” eller ”kan ge fosterskador”,
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. mer än 5 ton i limbeläggning,
13. mer än 5 ton i annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller
raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
eller 2 §.

39.3001

-

6

U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
3. högst 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk
produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad som ”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge cancer", "kan ge
ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt
fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",
4. högst 2 ton i annan ytrengöring,
5. högst 500 kilogram i fordonslackering,
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. högst 15 ton i beläggning av träytor,
8. högst 1 kilogram i kemtvätt,
9. högst 10 ton i läderbeläggning,
10. högst 5 ton i skotillverkning,
11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. högst 5 ton i limbeläggning,
13. högst 5 ton i annan beläggning,
14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller
raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
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39.40

-

55

39.50

-

39.50-1

10

39.50-2

15

39.50-3

10

PN Förbrukning av organiska lösningsmedel
B Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket. 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
meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikten enligt första stycket gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. Tillståndsplikten enligt första stycket 2
gäller inte sjukhus.
C Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som 1 § andra stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1, 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

-

8

U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade
organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10
andra stycket.

39.5002

-

8

U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5
ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i
39.10 andra stycket.

39.5003

-

6

U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 ton men högst
2,5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i
39.10 andra stycket.

2

U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska
lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.

39.5004

KK
39.60

IED
-

TF

PN Hantering av bränsle och andra kemiska produkter
B Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har
kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller
hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har
meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton per kalenderår, 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.
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KK
39.60-1

IED

TF
75

39.60-2

55

39.60-3

30

PN Hantering av bränsle och andra kemiska produkter
- 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 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller
hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har
meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, 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
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
- 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 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,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har
meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, 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
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, 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 av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, 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,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har
meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, 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
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett
och samma tillfälle.
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KK

IED

TF

PN Hantering av bränsle och andra kemiska produkter

39.70

-

18

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
a) någon produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”,
och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk
industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett
och samma tillfälle, 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

-

2

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
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande",
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”,
och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk
industri och anläggningen har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett
och samma tillfälle, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i
anläggningen lagras mindre än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.80

-

15

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

39.8001

-

2

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

39.90

-

6

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

39.9001

-

2

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

KK

IED

TF

40.05

1.4b

55

B Anläggning för överföring av bränslen till gas- eller vätskeform med en
total installerad tillförd effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 §.

40.10

-

35

B Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt
bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §
eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.

40.20

-

15

C Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.

PN Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla – Gas- och
vätskeformiga bränslen
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KK
40.30

IED
-

KK

IED

40.40

1,1

40.40-1
40.40-2
40.50

TF

A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.

TF

PN Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla – Förbränning

100
40

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

1,1

40.50-1

65

40.50-2

40

40.51

-

40.60

-

PN Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla – Kärnkraft

35

40.60-1

10

40.60-2

6

40.60-3

10

B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 50
megawatt eller mer, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 §.
- 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.
B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer
än 20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6
§.
C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja
eller bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja
eller bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid
elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5, 6, 7
eller 9 §.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20
megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller
bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5
megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller
bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20
megawatt, om inget annat bränsle än eldningsolja eller bränslegas
används.

40.6001

-

4

U Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst
10 megawatt.

40.70

-

25

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

PN Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla – Vindkraft

IED

TF

40.90

-

15

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.

40.95

-

6

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
10 §.

40.100

-

8

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
10 eller 11 §.

40.1001

-

2

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

IED

TF

40.110

-

15

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.

40.120

-

6

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

40.12001

-

2

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

IED

TF

41.9001

-

12

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

41.9002

-

8

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

-

4

U Vattenverk för högst 5 000 personer.

KK

KK

PN Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla – Värme- och
kylanläggningar

PN Vattenförsörjning
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KK
45.10

KK
50.10

IED

TF

-

IED

C 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.

TF

-

50.10-1

12

50.10-2

8

50.1001

-

50.20

-

PN Avveckling av kärnreaktorer

4

50.20-1

8

50.20-2

6

50.20-3

8

50.20-4

6

PN Fordonservice och drivmedelshantering
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.
U Anläggning för tvättning av
1.färre än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. färre än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. färre än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. färre än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
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 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 5 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.

50.2001

-

2

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

50.2002

-

2

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

50.2003

-

4

U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.

50.2004

-

2

U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.

50.2005

-

2

U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för
motorfordon.
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KK

IED

63.10

TF

-

63.10-1
63.10-2
63.10-3.1
63.10-3.2
63.10-4
63.10-5

160
100
60
45
20
15

PN Hamnar och flygplatser – Hamnar
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.
- Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med 2 000–5 000 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med 500–2 000 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med 50–500 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med 10–50 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med högst 10 anlöp per kalenderår.

63.20

-

15

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

63.2001

-

10

U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50 fritidsbåtar eller
liknande.

63.2002

-

6

U Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50 fritidsbåtar eller
liknande.

KK
63.30

IED

TF

-

63.30-1
63.30-2
63.30-3
63.30-4

140
80
60
30

PN Hamnar och flygplatser – Flygplatser
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.

63.40

-

45

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

-

6

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

63.50

-

8

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

-

2

U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per
kalenderår äger rum.
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KK

PN Hamnar och flygplatser – Annan trafikinfrastruktur

IED

TF

63.10001

-

120

U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd
trafik med mer än 1 000 miljoner [1] fordonskilometer per kalenderår.

63.10002

-

75

U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd
trafik med mer än 500 miljoner [2] fordonskilometer per kalenderår.

63.10003

-

60

U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd
trafik med mer än 100 miljoner [3] fordonskilometer per kalenderår.

63.10004

-

4

U Långtidsparkering med mer än 2000 platser.

63.10005

-

2

U Långtidsparkering med mer än 500 platser.

63.10101

-

120

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

63.10102

-

45

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

63.10103

-

20

U Övriga spåranläggningar.

IED

TF

73.10

-

15

C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större
än 5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon annan bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

73.1001

-

8

U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst
5 000 kvadratmeter.

73.1002

-

15

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

73.1003

-

8

U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta
som är högst 5 000 kvadratmeter.

IED

TF

KK

KK
74.10

-

74.10-1

25

74.10-2

15

PN Laboratorier

PN Tankrengöring
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, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”.
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.
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KK

IED

TF

-

12

IED

TF

85.10

-

25

C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

85.1001

-

4

U Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

85.20

-

12

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

85.3001

-

2

U Tandläkarmottagning.

IED

TF

74.20

KK

KK
90.10

-

90.10-1

80

90.10-2

64

90.10-3

40

90.20

-

90.20-1
90.20-2

20
15

PN Tankrengöring
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 §.

PN Hälso- och sjukvård

PN Rening av avloppsvatten
B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer
eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 100 000 personer eller mottagande av en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer eller
mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000
personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer eller
mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000
personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200
personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
- Dimensionerad för mer än 500 personekvivalenter.
- Dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter men högst 500
personekvivalenter.

90.2001

-

10

U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 100
personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter.

90.2002

-

8

U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 25
personekvivalenter men högst 100 personekvivalenter.

90.25

6,1

90.25-1

80

90.25-2

60

B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera
sådana anläggningar som avses i 2 kap. 1 §, 4 kap. 12 eller 16 §, 5 kap.
1, 4, 10, 18, 19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 eller
6 §, 9 kap. 1 eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §, 12 kap. 1, 2, 3, 5 eller 14 §, 14
kap. 1, 5, 8, 10 eller 14 §, 15 kap. 1, 3, 6, 9, 10, 13 eller 14 §, 16 kap. 1 §,
17 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 21 kap. 1, 5 eller 6 §, 28 kap. 3 § eller 29 kap. 3,
18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § men som
drivs av en annan verksamhetsutövare.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
- Mottagande av avloppsvatten från mer än tio sådana anläggningar som
drivs av en eller flera andra verksamhetsutövare.
- Mottagande av avloppsvatten från mer än en men högst tio sådana
anläggningar som drivs av en eller flera andra verksamhetsutövare.
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PN Rening av avloppsvatten
- Mottagande av avloppsvatten från en sådan anläggning som drivs av en
annan verksamhetsutövare.

KK

IED

TF

PN Avfall – Mellanlagring

90.30

-

90.30-1

35

90.30-2

25

90.30-3

20

B Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den
totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av
1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt
1.
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre
tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller
behandlas.
- 1. Mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig
enligt 1.
- 1. Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton avfall som inte är avsett för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton avfall om anläggningen
inte är tillståndspliktig enligt 1.
- 1. Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton avfall om anläggningen inte
är tillståndspliktig enligt 1.

90.40

-

12

C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den
totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.
Anmälningsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

90.4001

-

4

U Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 10 ton.

90.45

5,5

40

B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid
något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under
längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns
eller behandlas.

90.50

-

90.50-1

30

B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid
något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan
det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 5. mer än 10 ton
men högst 50 ton annat farligt avfall.
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90.50-3

15

90.50-4

12

90.60

KK
90.70

-

6

IED

TF

-

90.70-1
90.70-2

35
30

PN Avfall – Mellanlagring
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 25 ton
men högst 50 ton oljeavfall, eller 5. 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 oljeavfall, eller 5. 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 oljeavfall, 2. mer än 30 ton men högst 50 ton
blybatterier, 4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
C Anläggning för mellanlagring av farligt avfall
1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där mängden avfall inte
uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall, eller
2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till
a. mer än 5 ton oljeavfall,
b. mer än 30 ton blybatterier,
c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
e. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan
det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller
2. anläggning för lagring som en del av insamling om mängden avfall inte
vid något tillfälle uppgår till mer än 1 ton elektriska eller elektroniska
produkter, 1 500 kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat farligt
avfall, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

PN Avfall – Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning
B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den
hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är större än 75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst
75 000 ton per kalenderår.

90.80

-

10

C Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den
hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
6 §.

90.8001

-

4

U Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den
hanterade avfallsmängden är högst 1 000 ton per kalenderår.

90.90

-

10

C Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av
elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling
som består av ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller
isolerolja.
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90.100

IED
-

90.100-1
90.100-2
90.110

TF

70
40
-

90.110-1

15

90.110-2

10

KK
90.119

IED
-

90.119-1
90.119-2
90.120

KK
90.130

TF

50
20
-

12

IED

TF

-

90.130-1

35

90.130-2

30

90.130-3

25

90.130-4

20

90.130-5

15

90.140

-

6

PN Avfall – Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning
B Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än
farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 eller 50 §.
- 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.
C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna
annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 9, 30, 31, 32 eller 50 §.
- 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.

PN Avfall – Uttjänta motordrivna fordon
B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning,
demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta
motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186).
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.
C Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning,
demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar
som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).

PN Avfall – Användning för anläggningsändamål
B Användning för anläggningsändamål av avfall 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.
C Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är
ringa.
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90.150

-

120

90.160

-

90.160-1

60

90.160-2

30

90.160-3

15

90.16001

-

90.170

-

4

90.170-1

10

90.170-2

8

90.170-3

6

90.17001

-

2

KK

IED

TF

90.180

5.2b

90.180-1
90.180-2

200
140

90.180-3

80

90.181
90.181-1

5.2b
200

PN Avfall – Biologisk behandling
A Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om
den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 §.
B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om
den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 30, 49 eller 50 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 000 ton men högst 100 000
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 50 000
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår.
U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om
den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240.
C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om
1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är
större än 10 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
15, 16, 49 eller 50 §.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större
än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större
än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per
kalenderår.
U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om
den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per
kalenderår.

PN Avfall – Förbränning
A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden farligt avfall är 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.
A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
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TF PN Avfall – Förbränning
140
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst
25 000 ton per kalenderår.
80
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.

90.190

-

30

B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 18 §.

90.191

-

30

B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §.

90.200

5.2a

120

A Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.

90.201

5.2a

120

A Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.

90.210

5.2a

80

B Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
22 §.

90.211

5.2a

80

B Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
23 §.

90.220

-

90.220-1

30

90.220-2

20

90.220-3

15

90.221

-

B Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 22
eller 24 §.
- 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.
B Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 23
eller 25 §.
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PN Avfall – Förbränning
- 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.

90.230

-

6

C Samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns
yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24 eller
26 §. Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

90.23001

-

4

U Samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns,
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.200,
90.210, 90.220 eller 90.230.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

90.231

-

6

C Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns
yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23, 25 eller
27 §.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

90.23101

-

4

U Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns,
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.201,
90.211, 90.221 eller 90.231.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

KK

IED

TF

90.240

6,5

90.240-1

60

90.240-2

30

PN Avfall – Animaliska biprodukter
B Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår
bearbeta mer än 2 500 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-,
kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 34 § eller 7 kap.
1 §.
- På annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än
10 000 ton animaliska biprodukter.
- På annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton animaliska biprodukter.

90.250

-

12

C Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår
bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-,
kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 30 § eller 5 kap. 34 §.

90.260

-

12

C Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 30 eller 31 §
eller 5 kap. 34 §.
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30
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PN Avfall – Uppläggning
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.

90.280

-

6

C Uppläggning av
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken endast är ringa,
eller
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.

90.28001

-

15

U Uppläggning av snö från gaturenhållning.

KK

IED

TF

90.290

5,4

120

90.300

5,4

90.300-1

55

90.300-2

30

90.300-3

20

90.310

-

90.310-1
90.310-2

40
25

90.310-3

15

90.320

5,4

90.320-1
90.320-2

225
160

90.320-3

120

PN Avfall – Deponering
A Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om
den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större
än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 35 eller 41 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton men högst 100 000
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 20 000
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000
ton per kalenderår.
B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall,
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35, 36
eller 41 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
A Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är större än 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton men högst 100 000
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 25 000
ton per kalenderår.
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KK

IED

TF

90.330

5,4

45

90.340

-

90.340-1

25

90.340-2

15

90.341

-

6

IED

TF

90.350

-

120

90.360

-

KK

90.360-1
90.360-2

30
25

90.360-3

20

PN Avfall – Deponering
B Anläggning för deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större
än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndseller anmälningspliktig enligt 38 eller 41 §.
B Anläggning för deponering av farligt avfall, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39 eller 41 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 ton men högst 2 500 ton
per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
C Sluttäckt anläggning för deponering av avfall 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.

PN Avfall – Annan återvinning eller bortskaffande
A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av
uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000
ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 44 §.
B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av
uppgrävda massor.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 38, 39, 40, 42 eller 44 §.
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda massor per år.
- Mer än 500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda massor per
kalenderår.
- Högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår.

90.370

-

15

C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av
uppgrävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om
1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36, 37, 38, 39 eller 40 §.

90.375

-

15

C Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid
platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är
högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och mängden
avfall som behandlas är högst 2 000 ton.

90.380

-

90.380-1
90.380-2

50
20

90.390

-

90.400

-

90.400-1

8

35

B Anläggning för behandling av farligt avfall, om avfallet har uppkommit i
den verksamhet där anläggningen finns.
Tillståndsplikten gäller inte behandling som leder till materialåtervinning
eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 45 §.
- Mer än 25 000 ton farligt avfall per kalenderår.
- Högst 25 000 ton farligt avfall per kalenderår.
C Anläggning för behandling av farligt avfall, om
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.
B Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade
produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade
klorfluorkarboner eller halon.
- Mer än 75 000 behandlade enheter.
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KK
90.400-2

PN Avfall – Annan återvinning eller bortskaffande
- Högst 75 000 behandlade enheter.

IED

TF
25

90.405

5.3aiiv

40

B Anläggning för att bortskaffa annat avfall än farligt avfall genom
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. förbehandling av avfall för förbränning, eller
4. samförbränning eller behandling av slagg eller aska.
Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda mängden avfall är större
än 12 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 50 § eller 28
kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

90.406

5.3av
,
5.3biiv

50

B Anläggning för att återvinna, eller en anläggning att återvinna eller
bortskaffa, annat avfall än farligt avfall genom biologisk behandling,
förbehandling av avfall för förbränning eller samförbränning, behandling
av slagg eller aska eller fragmentering av metallavfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än 18 500 ton per kalenderår,
eller
2. den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår och
verksamheten består av endast anaerob biologisk behandling.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

90.410

-

100

A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall,
om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 100 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44 och 45
§§.

90.420

-

90.420-1

80

90.420-2

50

90.420-3

30

90.420-4

20

90.420-5

15

90.430

-

6

B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall,
om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37 och 44–51
§§.
- Den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton men högst 100 000
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 20 000
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 ton men högst 2 500 ton
per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men högst 1 000 ton
per kalenderår.
C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall,
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44, 45 och 49–52 §§.
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KK
90.435

IED

TF

5.1ak

90.435-1
90.435-2

225
140

90.435-3

65

90.440

-

90.440-1

225

90.440-2

140

90.440-3

65

90.450

-

90.450-1

55

90.450-2

40

90.450-3

20

KK

PN Avfall – Annan återvinning eller bortskaffande
A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt ett
förfarande som anges i R2, R5, R6, R7, R8 eller R9 i bilaga 2 eller i D4,
D8, D9, D13 eller D14 i bilaga 3 till avfallsförordningen (2011:927),
om den tillförda mängden farligt avfall är större än 2 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18,
19, 38 eller 39 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 25 000
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000
ton per kalenderår.
A Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen
av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från
andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11–14, 18–26, 30–34, 38–48
och 54 §§.
- Om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen
kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större
än 25 000 ton per kalenderår.
- Om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen
kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större
än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen
kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större
än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om huvuddelen
av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från
andra inrättningar.
Tillståndsplikten gäller inte
1. förorenade uppgrävda massor, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
4, 5, 8, 11–14, 18–26, 30–34, 38–48, 54 och 55 §§.
- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 1 000 ton men högst
2 500 ton farligt avfall per kalenderår, om huvuddelen av det avfall som
avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än 50 ton men högst 1
000 ton farligt avfall per kalenderår, om huvuddelen av det avfall som
avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst 50 ton farligt avfall per
kalenderår, om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i
anläggningen kommer från andra inrättningar.

PN Avfall – Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

IED

TF

90.455

-

120

A Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1
viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.

90.456

5,6

120

A Underjordsförvar av mer än totalt 50 ton farligt avfall.

90.457

-

65

A Underjordsförvar av farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 58 §.
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KK

PN Avfall – Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

IED

TF

-

80

IED

TF

90.460

-

100

A Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvaring av
radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt avfall.

90.470

-

100

A Anläggning för bearbetning, lagring, slutförvaring eller annan hantering av
använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220),
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 61 §.

IED

TF

92.10

-

15

92.20

-

90.458

KK

KK

92.20-1
92.20-2
92.20-3

10
8
6

92.2001

-

92.30
92.10001

B Underjordsförvar av annat avfall än farligt avfall.

PN Avfall – Radioaktivt avfall

PN Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar
B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20
millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra
sprängladdningar.
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.

2

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.

-

8

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

-

12

U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.

92.10002

-

8

U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.

92.10003

-

4

U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

IED

TF

93.10

-

10

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. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 §.

93.1001

-

8

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

-

6

U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

IED

TF

-

15

KK

KK
93.20

PN Textiltvätterier

PN Begravningsverksamhet
B Krematorium.
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KK

PN Övriga miljöfarliga verksamheter – Lackering med mera

IED

TF

100.1001

-

12

U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver
per kalenderår.

100.1002

-

6

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

IED

TF

101.1001

-

12

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

101.1002

-

6

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

101.1003

-

2

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

101.1004

-

15

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

101.1005

-

6

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

101.1006

-

2

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

KK

PN Övriga miljöfarliga verksamheter – Hantering av brom- eller
fluorkarboner
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Taxa för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
enligt lagen om internationella hot mot människors
hälsa
Avgiften följer timavgift enligt miljöbalkstaxan. Avgift 2022: 989 kronor per timme.

Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för samhällsbyggnadsnämndens kostnader för
undersökningar och åtgärder enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa.

Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig är den som äger fartyg som omfattas av undersöknings-plikt eller åtgärder
enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Definitioner
3 § Med handläggningstid avses den sammanlagda tid 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.

Avgiftens storlek
4 § Denna taxa följer den senast fastställda timtaxan enligt taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område för Oskarshamns kommun.

Avgifter
5 § Avgift tas ut i efterskott i förhållande till faktiskt nedlagt handläggningstid och tas ut för
varje halv timme påbörjad handläggningstid. Saneringsintyg utfärdas vardagar mellan klockan
8-16.
6 § Om undersökning påvisar ett behov av saneringsåtgärder ska ägaren till fartyget ersätta
nämndens kostnader för dessa.
7 § Full kostnadsersättning för resekostnader uttas enligt kommunens generella bestämmelser.

Betalning
8 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden. Betalning ska ske
till samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun inom tid som anges i beslut om avgift
eller i särskild faktura.
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Nedsättning av avgift
9 § Om det finns särskilda skäl, får samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller
efterskänka avgiften.

Verkställighetsfrågor
10 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut
enligt denna lag eller enligt föreskrifter gäller omedelbart, om inte något annat anges i
beslutet.
11 § Enligt 32 § lagen som skydd mot internationella hot mot människors hälsa får
samhällsbyggnadsnämndens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen
Avgiften följer timavgift enligt miljöbalkstaxan. Avgift 2022: 989 kronor per timme.

Meddelad med stöd av 17 § strålskyddsförordningen ( SFS 1988:293) och 13 § Statens
strålskyddsinstituts föreskrifter om solarier (SSI FS 1998:2).

Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt
strålskyddslagen (1988:220).

Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor av
kategori UV-typ 3 enligt Statens strålskyddsinstituts nomenklatur.
3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet
2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn

Timtaxa
4 § Denna taxa följer den senast fastställda timtaxan enligt taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område för Oskarshamns kommun.
5 § Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses
den sammanlagda tid som varje handläggare har använt för inläsning av ärendet, kontakter
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med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
För inspektioner och annat tillsynsarbete som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för anmälan
6 § För handläggning av anmälan enligt 8 § Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om
solarier (SSI FS 1998:2) tas en avgift ut med följande belopp
Åtgärd

Avgift

Handläggning av anmälan av solarium

2 gånger timavgift

Avgift för tillsyn i övrigt
7 § För kommunens tillsyn i övrigt tas avgift ut enligt följande:
Åtgärd

Avgift

Tillsyn i övrigt av solarium

Timavgift

Nedsättning av avgift
8 § Avgift enligt denna taxa får sättas ned eller efterskänkas om det finns särskilda skäl med
hänsyn till verksamhetens art eller omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och
övriga omständigheter. Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av
samhällsbyggnadsnämnden.

Avgiftens erläggande
9 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden. Betalning av
avgift ska ske till Oskarshamns kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i särskild faktura.

Verkställighetsfrågor med mera
10 § Av 42 § strålskyddslagen framgår att samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgift får
överklagas hos länsrätten.
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Taxa för samhällsbyggnadsnämndens
uppdragsverksamhet
Avgiften följer timavgift enligt miljöbalkstaxan. Avgift 2022: 989 kronor per timme.

1 § Inledande bestämmelser
Enligt denna taxa tas avgift ut för samhällsbyggnadsnämndens tjänster av servicekaraktär som
utförs på uppdrag och inte avser myndighetsutövning.

2 § Avgifter
Avgifter per timma tas ut för
a) Vattenprovtagning på uppdrag (ej offentliga badplatser). Analyskostnad samt kostnad
för frakt och transport tillkommer. Vid mer än ett prov på samma ställe och vid samma
tillfälle tillkommer provtagningskostnad per prov enligt laboratoriekostnad.
b) Radonmätning på uppdrag. Analyskostnad tillkommer.
c) Information och föreläsningar. Avgift tas inte ut för av inom kommunen belägen
förskola, grundskola, gymnasium eller folkhögskola eller hos verksamhet som
erlägger årlig tillsynsavgift.
d) Kopiering och utskrift av annat än allmänna handlingar.
e) Övriga tjänster som utförs på uppdrag.

3 § Timtaxa
Timavgiften i denna taxa följer den senast fastställda timtaxan enligt taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område för Oskarshamns kommun.

4 § Utskrift av kartor och ritningar
För utskrift av kartor och ritningar uttas följande avgifter samt eventuell timkostnad.
Priset gäller för utskrift av första exemplaret. Önskas ytterligare exemplar från samma förlaga
rabatteras dessa med 20 procent.
Format

Papper (svartvitt),
kronor exklusive moms

Papper (färg),
kronor exklusive moms

Fotopapper, kronor
exklusive moms

A4

20

23

30

A3

40

45

60

A2

60

70

100

A1

100

125

160

A0

130

165

220
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5 § Kopiering av ritningar med mera
För kopiering av ritningar uttas följande avgifter samt eventuell timkostnad. Priset anges per
kopia.
Format

Papper (svartvitt),
kronor exklusive moms

Papper (färg),
kronor exklusive moms

A4

4

23

A3

7

45

A2

30

70

A1

50

125

A0

80

165

6 § Inplastning
För inplastning uttas följande avgifter samt eventuell timkostnad:
Format

Priser, kronor exklusive
moms

A4

30

A3

35

A2

50

A1

70

7 § Digitala filer
Åtgärd

Avgift

Skapa digitala handlingar
(scanning av handlingar)

125 kronor per påbörjad fjärdedels
arbetstimme

Skicka digital fil

40 kronor per fil

8 § Digitala bilder
För digitala bilder uttas följande avgifter samt eventuell timkostnad. Priset anges i kronor
exklusive moms.
Format

Grundpris, kronor exklusive
moms

A4

200

A3

200

A2

200

A1

250

A0

330

För bilder för tryck av broschyrer till externa företag och privatpersoner uttas avgift enligt
överenskommelse.
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9 § Utskrift på roll-upväv
Åtgärd

Avgift

Utskrift av färdig förlaga på rollupväv inklusive stativ

900 kronor

Redigering

timkostnad

Montering

timkostnad

Provutskrift på papper

200 kronor

10 § Mervärdesskatt
Gällande mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter.

11 § Nedsättning av avgift
Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till verksamhetens art
och omfattning sätta ned eller efterskänka avgiften.

12 § Avgiftens erläggande
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Samhällsbyggnadsnämnden när
uppdragsgivaren tillställs Samhällsbyggnadsnämndens resultat av utfört arbete.
Betalning ska ske inom tid som anges på fakturan.

Taxa för utskrift, kopiering eller avskrift med mera av
allmän handling inom samhällsbyggnadsnämndens
verksamhetsområde
I tryckfrihetsförordningen 2 kap regleras allmänna handlingars offentlighet. Av 13 § framgår
att den som önskar ta del av en allmän handling även har rätt att mot fastställd avgift få
avskrift eller kopia av handlingen. Myndigheten har ingen lagstadgad skyldighet att lämna ut
digital information som kopia i annan form än utskrift.

1 § Inledande bestämmelser
Avgift enligt denna taxa tas ut för samhällsbyggnadsnämndens utskrift, kopiering, scanning
och avskrift av allmän handling. Taxan ska tillämpas om inte något annat följer av annan av
kommunfullmäktige antagen taxa eller av särskilt beslut.

2 § Utskrift av kartor och ritningar
För andra kartor och ritningar än de som debiteras enligt taxa för samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet inom plan- och bygglovsområdet tas följande avgifter ut. Priset gäller för utskrift
av första exemplaret. Önskas ytterligare exemplar från samma förlaga rabatteras dessa med 20
procent.
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Format

Papper (svartvitt),
kronor exklusive moms

Papper (färg),
kronor exklusive moms

Fotopapper, kronor
exklusive moms

A4

20

23

30

A3

40

45

60

A2

60

70

100

A1

100

125

160

A0

130

165

220

3 § Kopiering av kartor och ritningar
Pris per kopia för kopiering av kartor och ritningar. Priset gäller för kopiering av första
exemplaret. Önskas ytterligare exemplar från samma förlaga rabatteras dessa med 20 procent.
Format

Papper (svartvitt),
kronor exklusive moms

Papper (färg),
kronor exklusive moms

A4

4

23

A3

7

45

A2

30

70

A1

50

125

A0

80

165

Avgifter under 20 kronor debiteras ej.

4 § Kopiering och utskrift av textdokument
Pris per kopia/utskrift av textdokument.
Format

Antal sidor

Papper (svartvitt),
kronor exklusive moms

Papper (färg),
kronor exklusive moms

A4

1-9 sidor

Kostnadsfritt

10

A4

10 sidor

50

100

A4

Varje sida
därutöver

4

10

10

20

A3

Om beställning omfattar 10 sidor eller mer ska avgift tas ut. Avgiften för beställning av tio
sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 4 kronor.
Avgifter under 20 kronor debiteras ej.

5 § Avskrift av allmän handling
Åtgärd

Avgift

Vid varje tillfälle

125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme
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6 § Digitala filer
Det finns ingen lagstadgad skyldighet att lämna ut digital information som kopia i annan form
än utskrift. Om utlämnande i digital form bedöms lämpligt uttas avgift.
Åtgärd

Tid

Skicka digital textfil som redan finns
digitalt

Avgift
Kostnadsfritt

Skapa och skicka digitala handlingar
(scanning av handlingar)

Upp till 14 minuter

Kostnadsfritt

Skapa och skicka digitala handlingar
(scanning av handlingar)

En fjärdedels arbetstimme

125 kronor

Skapa och skicka digitala handlingar
(scanning av handlingar)

Därutöver per påbörjad
fjärdedels arbetstimme

125 kronor

USB-minne

250 kronor

7 § Portokostnader
När avgift ska tas ut ska nämnden samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen
väger mer än 20 gram samt eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att
med post, bud eller liknande förmedling sända de begärda kopiorna till mottagaren.

8 § Undantag
a) Avgift tas inte ut för expediering av beslut till berörda.
b) Avgift tas inte ut av förtroendevald i Oskarshamns kommun för kopia som behövs för
att förtroendeuppdraget ska kunna utföras.
c) Avgift tas inte ut för rutinmässig kopiering till press och media.
d) Avgift tas inte ut för kopior som statliga och landstingskommunala myndigheter eller
andra kommuner begär för att fullfölja sina uppdrag.
e) Avgift ska inte tas ut för kopior när initiativet till utlämnandet kommer från nämnden.
f) Kompendier, rapporter och andra publikationer som kopieras i större mängd kan
undantas från taxan. Detta förutsätter att avgiften på en sådan trycksak blir lägre än
den avgift som en tillämpning av taxan skulle ha inneburit.
g) Om en större mängd kopior/filer delas upp i flera beställningar i syfte att uppnå
avgiftsfrihet får nämnden ta ut en avgift för alla sidor i den nya beställningen.

9 § Mervärdesskatt
Utgående moms tas inte ut när kopieringen utgör ett led i myndighetsutövningen (utskrift,
kopiering eller avskrift av allmän handling).

10 § Nedsättning av avgift
Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till verksamhetens art
och omfattning sätta ned eller efterskänka avgiften.
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11 § Avgiftens erläggande
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Samhällsbyggnadsnämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i räkning.

Taxa för samhällsbyggnadsnämndens uppgifter enligt
lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning
Meddelad med stöd av 1 och 3 §§ i förordning (1998:903) om avgifter för prövning enligt
lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

1 § Inledande bestämmelser
Denna taxa gäller avgifter för kommunens kostnader för prövning av fråga om tillstånd och
medgivande som avses i lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning.

2 § Avgifter
Avgift tas ut enligt följande:
Åtgärd

Avgift

Prövning av ansökan om tillstånd att ha skyltar uppsatta
varigenom allmänheten avvisas från ett visst område som är av
betydelse för friluftslivet (5 § lagen med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning)

2 000 kronor

Avgift ska betalas även om ansökan avslås.

3 § Avgiftsskyldig
Avgift ska betalas av den som ansökt om tillstånd eller medgivande.

4 § Betalning
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Samhällsbyggnadsnämnden. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

5 § Mervärdesskatt
Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
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6 § Nedsättning av avgift
Om det finns särskilda skäl, får samhällsbyggnadsnämnden med hänsyn till verksamhetens art
och omfattning sätta ned eller efterskänka avgiften.

7 § Verkställighetsfrågor med mera
Av 5 § förordning (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning framgår att beslut om betalning av avgift får
verkställas enligt utsökningsbalken.
Enligt 16 § lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning överklagas
en kommunal nämnds beslut om avgift till länsstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämndens alkohollagshandläggning
Avgifter enligt alkohollagen (2010:1622).

Stadigvarande tillstånd
Avgiften betalas i samband med handläggningen av ärendet.












Ansökan serveringstillstånd – 7 800 kronor
Ansökan tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe – 3 100 kronor
Ansökan cateringtillstånd för slutet sällskap – 6 100 kronor
Ansökan serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme – 4 600 kronor per
sökande
Ansökan om permanent utökning av tillstånd (lokal, dryckesslag, tid) – 3 600 kronor
Tillfällig utökning av stadigvarande tillstånd (serveringsyta, dryckesslag,
serveringstid)
• 1–2 dagar – 1 000 kronor
• 3 dagar eller fler – 2 600 kronor
Tillfällig utökning av stadigvarande tillstånd från slutet sällskap till allmänheten
• 1–2 dagar – 1 000 kronor
• 3 dagar eller fler – 2 600 kronor
Byte av styrelseledamöter mer än 50 procent i förening eller stiftelse – 1 000 kronor
Byte av delägare och/eller styrelseledamöter med 50 procent eller mindre – 2 000
kronor
Byte av delägare och/eller styrelseledamöter med mer än 50 procent – 6 100 kronor

Tillfälligt tillstånd
Avgiften betalas i samband med handläggningen av ärendet.




Tillfälligt tillstånd till allmänheten – 5 200 kronor
Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap – 1 500 kronor
Ansökan tillfälligt gemensamt serveringsutrymme
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• 1–2 tillståndshavare – 5 200 kronor
• tillkommande tillståndshavare enligt ovan – 1 000 kronor
Tillfälligt provsmakningstillstånd för partihandlare – 5 200 kronor

Tillsynsavgift
Avgiften regleras av alkoholförsäljningens omsättning och är procent av gällande basbelopp
året innan. Avgifterna faktureras i efterskott och avrundas enligt gällande regler. Det vill säga
avgift för försäljnings år 2021 debiteras 2022). Se tabellen nedan för tillsynsavgifter 2022.
Alkoholförsäljningens
omsättning

Basbelopp
År 2021

Procent av
basbeloppet

Årlig tillsynsavgift i
kronor

0–25 000

47 600

1

476

25 001–50 000

47 600

2

952

50 001–100 000

47 600

5

2 380

100 001–200 000

47 600

10

4 760

200 001–400 000

47 600

12

5 712

400 001–600 000

47 600

14

6 664

600 001–800 000

47 600

16

7 616

800 001–1 000 000

47 600

18

8 568

1 000 001–1 250 000

47 600

20

9 520

1 250 001–1 500 000

47 600

22

10 472

1 500 001–1 750 000

47 600

24

11 424

1 750 001–2 000 000

47 600

26

12 376

2 000 001–2 500 000

47 600

29

13 804

2 500 001–3 000 000

47 600

32

15 232

3 000 001–3 500 000

47 600

35

16 660

3 500 001–4 000 000

47 600

38

18 088

4 000 001–4 500 000

47 600

41

19 516

4 500 001–5 000 000

47 600

44

20 944

5 000 001–5 500 000

47 600

47

22 372

5 500 001–6 000 000

47 600

50

23 800

6 000 001–6 500 000

47 600

53

25 228

6 500 001–7 000 000

47 600

56

26 656

7 000 001–7 500 000

47 600

59

28 084

7 500 001–8 000 000

47 600

62

29 512

8 000 001–8 500 000

47 600

65

30 940

8 500 001–9 000 000

47 600

68

32 368

osv 500 000 steg

47 600

Ökning med 3 procent
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Taxor och avgifter Bildningsnämnden 2022
Avgifter Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Förskola/pedagogisk omsorg/natt- och helomsorg





Barn 1 – 3 procent av inkomsten*. Dock högst enligt förordning**.
Barn 2 – 2 procent av inkomsten*. Dock högst enligt förordning**.
Barn 3 – 1 procent av inkomsten*. Dock högst enligt förordning**.
Barn 4 – Ingen avgift.

Fritidshem





Barn 1 – 2 procent av inkomsten*. Dock högst enligt förordning**.
Barn 2 – 1 procent av inkomsten*. Dock högst enligt förordning**.
Barn 3 – 1 procent av inkomsten*. Dock högst enligt förordning**.
Barn 4 – Ingen avgift.

Lovomsorg


60 kronor per dag

*/** Oskarshamns kommun tillämpar maxtaxa vid fastställande av avgift till förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg. Avgiften beräknas på hushållets avgiftsgrundande
inkomst per månad. Inkomsttaket för maxtaxa följer förordning (2001:160). Inkomsttaket
räknas upp årligen av SCB, fastställs av Skolverket i december och börjar gälla från och med
januari det kommande avgiftsåret.
Anmärkning – Barn 1 är det yngsta barnet.
Allmän förskola – Allmän förskola regleras i skollagen (2010:800) och erbjuds från och med
höstterminen det år barnet fyller tre år och innefattar minst 525 timmar om året.
Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider. Vårdnadshavare,
till barn som omfattas av allmän förskola, som förvärvsarbetar eller studerar erhåller en
reduktion på 30 procent av avgiften.
Barn i behov av särskilt stöd – För barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl erbjudits
plats i förskola, är plats upp till 15 timmar per vecka avgiftsfri. För de av dessa barn som
behöver mer än 15 timmar per vecka tas avgift ut enligt maxtaxa med en reduktion på 30
procent av avgiften per månad (Skollagen 2010:800 8 kap 7§).
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Lokalhyror för verksamhetslokaler, exklusive
gymnastiksalar och idrottshallar
Lokal under 100 kvadratmeter



Föreningar, studieförbund och UF-företag – 400 kronor per dygn
Övriga – 700 kronor per dygn

Lokal över 100 kvadratmeter, samt matsal



Föreningar, studieförbund och UF-företag – 600 kronor per dygn
Övriga – 1 200 kronor per dygn

Klassrum för lägerverksamhet


600 kronor per dygn

Datasal till studieförbunden


750 kronor per undervisningstillfälle

Lokal för föreningsstyrelse-/medlemsmöte


100 kronor per mötestillfälle

Övrigt – lokaler








I de fall extra städ-/vaktmästarinsats krävs, ska – utöver fastställd hyra – debitering
ske med belopp som motsvarar de uppkomna personalkostnaderna.
Lokalerna hyrs ut i befintligt skick såvida inte annan överenskommelse träffats.
Lokaler och utrustning ska lämnas i samma skick som de var vid tillträdet. Kostnad
debiteras för skador som orsakats av oaktsamhet och som inte åtgärdats av
hyrestagaren.
Vid ej avbokade tider debiteras taxan.
Måltidskök hyrs ut av måltidschefen, gymnastiksalar av fritidskontoret och övriga
lokaler av rektor/förskolechef. Samordning och prissättning vid upplåtelse av lokaler
vid arrangemang delegeras till verksamhetschef i samråd med förvaltningschefen vid
större arrangemang.
Vid internt bruk debiteras ingen hyra när lokal upplåts vid enstaka tillfällen för
kommunal verksamhet.
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Avgifter simhallen
Entréavgifter






Vuxen – 60 kronor
Barn och ungdom 4–18 år – 40 kronor
Barn 0–3 år – 0 kronor
Motionssim årskort – 2 200 kronor
Motionssim pensionär årskort – 1 500 kronor

Rabattkort



Vuxen 12-kort – 600 kronor
Barn och ungdom 4–18 år 12-kort – 400 kronor

Övriga




















Simkurs vuxen (för enskilda vuxna som är folkbokförda i Oskarshamns kommun) –
600 kronor
Simkurs vuxen (för enskilda vuxna som inte är folkbokförda i Oskarshamns kommun)
– 800 kronor
Simkurs barn (för enskilda barn som är folkbokförda i Oskarshamns kommun) – 600
kronor
Simkurs barn (för enskilda barn som inte är folkbokförda i Oskarshamns kommun) –
800 kronor
Babysim – 1 000 kronor
Intensivsimskola (för enskilda barn som är folkbokförda och går i skola i
Oskarshamns kommun, från årskurs 3) – 0 kronor
Intensivsimskola (för enskilda barn som inte är folkbokförda i Oskarshamns kommun,
från årskurs 3) – 800 kronor
Sommarsimskola (utomhus) – 200 kronor
Sommarsimskola, för enskilda som inte är folkbokförda i Oskarshamns kommun
(utomhus) – 400 kronor
Simklubbens bantaxa, vuxen – 30 kronor per bana
Simklubbens bantaxa, ungdom – 20 kronor per bana
Simtävling, 25-meters bassängen – 1 500 kronor per tillfälle
Hyra läktare – 1 000 kronor per dag
Simtävling hela äventyrsbadet – 5 000 kronor per tillfälle. (Taxan för hela badet gäller
vid två tävlingar per år. Extra arbeten debiteras separat enligt självkostnadsprincipen).
Rehab bassäng föreningstaxa, vuxen – 500 kronor per timme
Rehab bassäng föreningstaxa, ungdom – 300 kronor per timme
Rehab bassäng privat, övrigt – 750 kronor per timme
Hyra relaxavdelning/simhall – Delegation till fritidschefen
Instruktör vattengymnastik (50 minuter) – 500 kronor
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Anläggningshyror
Sporthall A












Förening vuxen – 110 kronor per timme
Förening ungdom – 70 kronor per timme
Privat/Övrigt – 300 kronor per timme
Arrangemangstaxa – Delegation till fritidschefen.
Matcher division 1 – 600 kronor per tillfälle
Matcher division 2 – 500 kronor per tillfälle
Matcher division 3–4 – 400 kronor per tillfälle
Träningsmatcher – Enligt timtaxan ovan
Högre seriematcher – Enligt avtal
Extern förening vuxen – 300 kronor per timme
Extern förening ungdom – 150 kronor per timme

Sporthall B






Förening vuxen – 75 kronor per timme
Förening ungdom – 55 kronor per timme
Privat/Övrigt – 170 kronor per timme
Badminton (1 bana) privat – 60 kronor per timme
Extern förening ungdom – 85 kronor per timme

Sporthall C






Förening vuxen – 65 kronor per timme
Förening ungdom – 45 kronor per timme
Privat/Övrigt – 150 kronor per timme
Bordtennis (1 bord) – 60 kronor per timme
Extern förening ungdom – 75 kronor per timme

Ishall








Förening vuxen – 160 kronor per timme
Förening ungdom – 110 kronor per timme
Privat/Övrigt – 750 kronor per timme
Allmänhetens åkning – 0 kronor
A-lags matcher – Enligt avtal
Extern förening vuxen – 750 kronor per timme
Extern förening ungdom – 375 kronor per timme
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Inlines Ishall




Träningstaxor – Enligt ovan Ishall
Matcher vuxna – 200 kronor per timme
Matcher externa – 750 kronor per timme

Konferensrum Ishall





Förening – 100 kronor per timme
Förenings styrelse-/medlemsmöte – 100 kronor per mötestillfälle
Internt – 200 kronor per timme
Privat/Övrigt – 300 kronor per timme

Idrottsparken – Friidrottsanläggning





Förening – 120 kronor per timme
Friidrottstävling – 200 kronor per timme
Allmänhetens – 0 kronor
Privat löparbana – 240 kronor

Idrottsparken – Konstgräsplan










Förening vuxen – 140 kronor per timme
Förening ungdom – 75 kronor per timme
Externa/Privat/Företag – 600 kronor per timme
Skolor måndag–fredag klockan 08.00–15.00 – Enligt separat uppgörelse med
bildningsförvaltningen
Halv plan – Halva taxan
Träningsmatch vuxen – 700 kronor per match
Träningsmatch ungdom – 300 kronor per match
Externa föreningar vuxna – 1 500 kronor per match
Extern förening ungdom – 300 kronor per timme

Seriematcher – Konstgräsplan








Division 1 – Enligt avtal
Division 2 – 2 000 kronor per match
Division 3 – 1 500 kronor per match
Division 4 – 1 000 kronor per match
Division 5 och lägre – 700 kronor per match
Ungdom 11-manna – 350 kronor per match
Ungdom 7-manna – 150 kronor per match
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Bandybana










Förening vuxen – 300 kronor per timme
Förening ungdom – 150 kronor per timme
Externa/Privat/Företag – 1 200 kronor per timme
Halv plan – Halva taxan
Allmänhetens åkning – 0 kronor
Träningsmatch vuxen – 1 000 koronor per match
Träningsmatch ungdom – 300 kronor per match
Externa träningsmatcher vuxna – 3 000 koronor per match
Extern förening ungdom – 1 200 kronor per timme

Seriematcher – Bandybana





Allsvenskan – 3 000 kronor per match
Division 1 – 2 000 kronor per match
Division 2 – 1 000 kronor per match
Ungdom – 500 kronor per match

Gräsplaner







Förening vuxen – 75 kronor per timme
Förening ungdom – 55 kronor per timme
Privat/Övrigt – 350 kronor per timme
Matcher lag 1 – 550 kronor per match
Matcher övriga lag – 350 kronor per match
Matcher ungdom – 150 kronor per match

Konstgräsplan – Ernemar









Förening vuxen – 120 kronor per timme
Förening ungdom – 60 kronor per timme
Externa/Privat/Företag – 600 kronor per timme
Träningsmatch vuxen – 600 kronor per match utan omklädningsrum
Träningsmatch ungdom – 300 kronor per match
Match externa föreningar vuxna – 1 500 kronor per match
Extern förening ungdom – 300 kronor per timme
Halv plan – Halva taxan

Ernemarhallen



Förening vuxen – 175 kronor per timme
Förening ungdom – 85 kronor per timme
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Boulehallen




Förening vuxen – 75 kronor per timme
Förening ungdom – 55 kronor per timme
Privat/Övrigt – 170 kronor per timme

Fritidsgårdar


Sommarläger – 100 kronor

Båtplatser


Säsongsplats Klintemåla – 2 100 kronor per år

Övrigt


Idrottsskola – 250 kronor per omgång

I de fall extra städ-/vaktmästarinsats krävs, ska – utöver fastställd hyra – debitering ske med
belopp som motsvarar de uppkomna personalkostnaderna.
Lokalerna hyrs ut i befintligt skick såvida inte annan överenskommelse träffats.
Lokaler och utrustning ska lämnas i samma skick som de var vid tillträdet. Kostnad debiteras
för skador som orsakats av oaktsamhet och som inte åtgärdats av hyrestagaren.
Vid ej avbokade tider debiteras taxan.
Måltidskök hyrs ut av måltidschefen, gymnastiksalar av fritidskontoret och övriga skollokaler
av rektor. Samordning och prissättning vid upplåtelse av lokaler vid arrangemang delegeras
till verksamhetschef i samråd med förvaltningschefen vid större arrangemang.
Vid evenemang och tillfälliga kampanjer har fritidschefen delegation på prissättningen.

Avgifter Havslätts Camping
Camping


Tält inklusive el
• 160 kronor (lågsäsong)
• 190 kronor (högsäsong)
• 220 kronor (midsommar)



Tält exklusive el
• 130 kronor (lågsäsong)
• 160 kronor (högsäsong)
• 190 kronor (midsommar)
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Quickstop/ställplats inklusive el
• 160 kronor (lågsäsong)
• 190 kronor (högsäsong)
• 220 kronor (midsommar)
Quickstop/ställplats exklusive el
• 130 kronor (lågsäsong)
• 160 kronor (högsäsong)
• 190 kronor (midsommar)
Husvagn/husbil inklusive el
• 270 kronor (lågsäsong)
• 340 kronor (högsäsong)
• 370 kronor (midsommar)
Husvagn/husbil exklusive el
• 240 kronor (lågsäsong)
• 310 kronor (högsäsong)
• 340 kronor (midsommar)
Husvagn/husbil A-läge inklusive el
• 290 kronor (lågsäsong)
• 360 kronor (högsäsong)
• 390 kronor (midsommar)
Säsongplats inklusive el – 11 700 kronor

Stugor




Stuga per dygn
• 550 kronor (lågsäsong)
• 650 kronor (högsäsong)
• 750 kronor (midsommar)
Stuga per vecka
• 3 300 kronor (lågsäsong)
• 3 900 kronor (högsäsong)
• 4 500 kronor (midsommar)

Övrigt


Övriga avgifter av mindre karaktär med koppling till Havslätts Camping, såsom
exempelvis avgifter dusch, tvätt, och aktiviteter, delegeras till fritidschefen.
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Avgifter Bibliotek
Lån- och påminnelseavgifter















Förkommen bok – 250 kronor
Förkommen barnbok – 150 kronor
Förkommen bilderbok – 100 kronor
Förkommen tidskrift enstaka nummer – 50 kronor
Förkommen tidskrift hel årgång – 250 kronor
Förkommet kurspaket – 500 kronor
Förkommet fjärrlån – 400 kronor
Förkommen CD-skiva – 150 kronor
Förkommen bok på CD-skiva – 230 kronor
Förkommen DVD/tv-spel – 500 kronor
Första påminnelseavgift – 25 kronor
Andra påminnelseavgift – 50 kronor
Fjärrlån – 25 kronor per bok
Dyra eller svårersättliga media – återanskaffningspris

Avgifter Döderhultarmuseet och Sjöfartsmuseet













Entréavgift – Enskilda besökare – 90 kronor
Entréavgift – Grupp om minst 10 personer – 50 kronor per person
Entréavgift – Pensionär – 50 kronor
Entréavgift – Barn och ungdomar 0–18 år – 0 kronor
Guideavgift – Gäller vardagar för dubbelgrupp över 30 personer – 800 kronor
Guideavgift – Gäller helger för dubbelgrupp över 30 personer – 900 kronor
Entréavgifter – Extraavgift vardagar under icke öppettid – tillägg per grupp 350
kronor
Entréavgifter – Extraavgift helger under icke öppettid – tillägg per grupp 600 kronor
Årskort – Enskild besökare – 100 kronor
Årskort – pensionär – 80 kronor
Uthyrning av lokal – Förening – 100 kronor per timme
Uthyrning av lokal – Privat/Företag – 300 kronor per timme

Avgifter Fredriksbergs Herrgård





Entréavgift inklusive guidning på bestämda tider för enskilda besökare – 70 kronor
Barn under 12 år i vuxens sällskap – 0 kronor
Entréavgift inklusive guidning för grupp om högst 20 personer – 1 000 kronor per
grupp
Skolbesök av skolor i Oskarshamns kommun – 0 kronor
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Avgifter Kultur allmänt


Vid evenemang och tillfälliga kampanjer har kulturchefen delegation på
prissättningen.

Uthyrning av lokal




Förening – 100 kronor per timme
Privat/Företag – 300 kronor per timme
Förenings styrelse-/medlemsmöte – 100 kronor per timme

Bilder/Foto











Kopior digitalt foto – privat bruk, A4-format – 100 kronor per styck inklusive moms
Kopior digitalt foto – privat bruk, A3-format – 150 kronor per styck inklusive moms
Digital bild (via mejl) – 100 kronor per styck inklusive moms
1 digital bild + CD-skiva + bränning – 200 kronor inklusive moms
Därutöver per bild – 100 kronor inklusive moms
Kopior digitalfoto – ej privat bruk. Användningsavgift för publicering i tidningar,
trycksaker, böcker och andra medier. Det publicerade materialet är för försäljning eller
ska användas inom företag eller i kommersiellt sammanhang. Gäller
engångspublicering. – 400 kronor per bild
Särskilda villkor för ideella föreningar registrerade hos kommunen. Bilder
framtagna för informations- och medlemsblad i icke kommersiellt syfte – 50 kronor
per bild
Särskilda villkor för ideella föreningar registrerade hos kommunen.
Användningsavgift för bokutgivning och annan utgivning i kommersiellt syfte. Gäller
engångspublicering/upplaga – 200 kronor per bild
Publicering på internet kräver särskild överenskommelse med kulturchefen.

Avgifter – Kulturskolan Oskarshamn





Ämneskurser (individuella lektioner) – 520 kronor per termin
Ämneskurs för elever äldre än 19 år – 1 250 kronor per termin
Gruppundervisning – 300 kronor per termin och person
Instrumentlån – 250 kronor per termin i ämneskurs

Avgifter Grundskola, gymnasieskola, Komvux och SFI



Utfärdande av examensbetyg (betygsutdrag) – 150 kronor
Prövning av betyg – 500 koronor.

Avgift för förlorat skolkort för bussresor



Kort 1–3 per läsår – 100 kronor.
Kort 4 och fler per läsår – 400 kronor.
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Avgifter för hyra av utrustning









Flygel – 1 500 kronor per tillfälle
Ljudanläggning – 1 500 kronor per tillfälle
Overheadprojektor – 100 kronor per tillfälle
Bandspelare – 100 kronor per tillfälle
Mikrofon – 200 kronor per tillfälle
Bildprojektor (storbild) – 600 kronor per tillfälle
Bildprojektor (småbild) – 100 kronor per tillfälle
Projektor – 1 500 kronor per tillfälle
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Taxor och avgifter Socialnämnden
Kommunal hälso- och sjukvård
Hemsjukvård vårdtagare från annan kommun


853 kronor per besök som utgår ifrån varje distriktssköterskebeslut. Enligt Riksavtal
utomlänsprislistan, årligen justering för Region Kalmar.

Hembesök av arbetsterapeut, sjukgymnast Vårdtagare från annan
kommun


853 kronor per besök. Enligt Riksavtal utomlänsprislistan, årligen justering för Region
Kalmar.

Inskriven i hemsjukvård


329 kronor per månad. Avgift gäller för hemsjukvårdspatienter oavsett boendeform.
Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i maxavgift (Inkomstrelaterad).

Hembesök av sjuksköterska


203 kronor per kalenderdygn. Gäller vid hembesök av sjuksköterska på uppdrag av
regionen eller hembesök av undersköterska från hälso- och sjukvårdsenheten på
uppdrag av sjuksköterska. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i
maxavgift (Inkomstrelaterad).

Inskriven i hemrehabilitering


329 kronor per månad. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i
maxavgift (Inkomstrelaterad).

Hembesök av rehab-personal


203 kronor per kalenderdygn. Gäller vid hembesök av arbetsterapeut, sjukgymnast
och/eller hjälpmedelsassistent/hjälpmedelstekniker. Omräknas årligen efter aktuellt
prisbasbelopp. Ingår i maxavgift (Inkomstrelaterad).

Utprovning av hjälpmedel


203 kronor per tillfälle. Omfattar utprovning, bedömning och utlämning av
hjälpmedel. Uppföljning av förskrivet hjälpmedel är kostnadsfritt. Omräknas årligen
efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i maxavgift (Inkomstrelaterad).
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Hämtning av hjälpmedel


384 kronor per tillfälle. När kommunens personal kommer hem till brukaren endast
för att hämta hjälpmedel som ska lämnas tillbaka. Skrymmande hjälpmedel som säng
med mera hämtas utan kostnad. Ingen avgift tas ut om brukaren själv lämnar tillbaka
hjälpmedlet rengjort till kommunens hjälpmedelsförråd. Omräknas årligen efter
aktuellt prisbasbelopp.

Utfärdande av intyg av legitimerad personal (exempelvis
bostadsanpassningsintyg)


304 kronor per tillfälle. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i
maxavgift (Inkomstrelaterad).

Rollator


250 kronor engångsavgift.

Bricka/korg tillbehör till rollator


Egenavgift. Egenvårdsprodukt.

Personligt förskriven elrullstol för enbart utomhusbruk


Avgiftsfritt.

Personligt förskriven elrullstol för inomhusbruk alternativt
kombinerat för utomhusbruk


Avgiftsfritt.

Personligt förskriven elrullstol med vårdaggregat/vårdarstyrning


Avgiftsfritt.

Personligt förskriven manuell transportrullstol (ej eldriven) för
utomhusbruk


Avgiftsfritt.

Hjälpmedelspaket för knä/höftplastik


Toalettförhöjning, duschbräda/stol och förhöjningsdyna. Avgiftsfritt.

Kryckkäppar


200 kronor per utlämningstillfälle.
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Ortoser


Ortopediskt stödjebandage. Egenavgift – max 500 kronor.

Turistlån av A och B-hjälpmedel
Utlån av hjälpmedel till turister följer KHS – Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län.
Exempel:
A-hjälpmedel




Rullstol 350–450 kronor per månad.
Säng 500 kronor per månad.
Personlyft 450 kronor per månad.

B-hjälpmedel



Toaförhöjning 300 kronor per kalendermånad.
Ramp 300 kronor per kalendermånad.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning
Omsorgsavgift enligt socialtjänstlagen (SoL)


2 170 kronor per kalendermånad. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår
i maxavgift (Inkomstrelaterad). Förbehållsbeloppet räknas upp 10 procent för gruppen
60 år och yngre.

Korttidsboende enligt socialtjänstlagen (SoL) vuxna omsorgsavgift
efter avslutad skolgång/enstaka dagar


72 kronor per dag. Omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i maxavgift
(Inkomstrelaterad). Maxavgiften delad med 30 dagar.

Egenavgift behandlingshem


110 kronor per dag . Gäller vistelse på behandlingshem. Följer regionens
dygnskostnad.

Resor till och från daglig verksamhet


Egenavgift enligt innevarande års kostnad för busskort per månad. Enligt Kalmar
länstrafiks taxa.
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Övriga resor


Egenavgift enligt innevarande års kostnad för färdtjänst alternativt riksfärdtjänst.

Annan kommun köper elevplats/korttidsvistelse (barn och unga)


1 289 kronor per dygn. Höjs årligen med löneutfallet inom Kommunals avtalsområde.

Arbete som utförs av daglig verksamhet


Utförs åt andra verksamheter eller förvaltningar inom kommunen. – Enligt
självkostnad.

Annan kommun köper plats inom daglig verksamhet


421 kronor per dag. Höjs årligen med löneutfallet inom Kommunals avtalsområde.

Elevhem/korttidsvistelse i annan kommun


1 289 kronor per dygn. Höjs årligen med löneutfallet inom Kommunals avtalsområde.

Annan kommun köper boendestödsinsatser


489 kronor per timme. Höjs årligen med löneutfallet inom Kommunals avtalsområde.

Omsorgsavgift enstaka timmar vid SoL beslut om hemtjänstinsats


319,70 kronor per timme. Följer aktuellt timbelopp för assistansersättning enligt
Försäkringskassan.

Hyra särskilt boende extern placering


2 229 kronor per månad. Hyra särskilt boende extern placering som inte omfattas av
hyreslagen. Uppgår till en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.

Timkostnad nattetid personlig assistans


534 kronor per timme. Taxa per timme med anledning av att externt assistansbolag
kan köpa personlig assistans nattetid av kommunen. Höjs årligen med löneutfallet
inom Kommunals avtalsområde.

Timkostnad dagtid personlig assistans


319,70 kronor per timme. Taxa per timme med anledning av att externt assistansbolag
kan köpa personlig assistans dagtid av kommunen. Schablonbelopp enligt
Försäkringskassan.
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Matkostnad/Måltider inom omsorg för personer med
funktionsnedsättning













Matkostnad – boenden
2 559 kronor per kalendermånad. Den enskildes kostnader för all mat inom
gruppboende. Uppräknas årligen efter livsmedelsprisindex.
Matkostnad – korttidsboende SoL/LSS vuxna efter avslutad skolgång
127,90 kronor per dag. Kantinleverans. Enligt avtal med Tekniska kontoret för 2
kantinleveranser. (SoL = Socialtjänstlagen, LSS = Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade)
Frukost – omsorg för personer med funktionsnedsättning
17 kronor per frukost. Frukost på boenden där månadsavgift inte tillämpas. 20 procent
av kostnaden för heldygn på boenden.
Lunch – omsorg för personer med funktionsnedsättning
26 kronor per lunch. Lunch på boenden där månadsavgift inte tillämpas. 30 procent av
kostnaden för heldygn på boenden.
Mellanmål/fika – omsorg för personer med funktionsnedsättning
13 kronor per mellanmål/fika. Mellanmål/fika på boenden där månadsavgift inte
tillämpas. 15 procent av kostnaden för heldygn på boenden.
Middag – omsorg för personer med funktionsnedsättning
30 kronor per middag. Middag på boenden där månadsavgift inte tillämpas. 35 procent
av kostnaden för heldygn på boenden.
Lunch – daglig verksamhet och annan Sysselsättning
63,95 kronor per lunch. Enligt avtal med Tekniska kontoret.
Mat heldag – elevhem/korttidsvistelse 0–12 år
62 kronor. Uppräknas årligen efter Livsmedelsprisindex.
Mat halvdag – elevhem/korttidsvistelse 0–12 år
37 kronor. Uppräknas årligen efter livsmedelsprisindex.
Mat heldag – elevhem/korttidsvistelse 13 år–uppåt till avslutad skolgång
85 kronor. Uppräknas årligen efter livsmedelsprisindex.
Mat halvdag – elevhem/korttidsvistelse 13 år–uppåt till avslutad skolgång
60 kronor. Uppräknas årligen efter livsmedelsprisindex.

Bårtransport


1 500 kronor. Bårtransport från särskilt boende när kommunen sköter om
beställningen. Beloppet följer aktuell upphandling.
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Individ och familjeomsorgen
Annan kommun köper plats på Gården


1 000 kr per dygn.

Avgift från vårdnadshavare vid placerat barn


Avgiften grundar sig på försäkringskassans nivå för underhållsstöd och beräknas efter
vårdnadshavarnas betalningsförmåga.

Samtalsbehandling där annan kommun köper tjänst


509 kr per timme höjs årligen enligt löneutfallet inom Kommunals avtalsområde.

Äldreomsorgen
Omsorgsavgift


2 170 kronor per månad. Avgift som betalas för serviceinsatser och omsorg/ vårdnad. I
omsorgsavgiften ingår inte avgift för kost eller hyra för boende. Omräknas årligen
efter aktuellt prisbasbelopp. Ingår i maxavgift (inkomstrelaterad). Förbehållsbeloppet
räknas upp 10 procent för gruppen 60 år och yngre.

Omsorgsavgift – timpris


319,70 kronor. Följer timtaxa upp till maxavgift (inkomstrelaterad). Följer aktuellt
timbelopp för assistansersättning enligt Försäkringskassan.

Omsorgsavgift – korttidsboende, enstaka dagar


72 kronor per dag (71 kronor per dag 2021). Omräknas årligen efter aktuellt
prisbasbelopp. Maxavgiften delad med 30 dagar. Ingår i maxavgift (inkomstrelaterad).

Omsorgsavgift – anhörigplats


Avgiftsfritt.

Trygghetslarm


300 kronor per månad per installerat larm. Ingår i maxavgift (inkomstrelaterad).
Avgift tas ej då larm installerats efter den 15:e eller när larmet avslutas före den 15:e.
Vid sammanboende och då båda har larm tas endast avgift för ett larm.
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Besök på Träffpunkt


Avgiftsfritt.

Hyra särskilt boende extern placering


2 229 kronor per månad. Hyra särskilt boende extern placering som inte omfattas av
hyreslagen. Uppgår till en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.

Matkostnad/Måltider inom äldreomsorgen











Matkostnad – gruppboende
2 559 kronor per månad. Den enskildes kostnader för all mat inom gruppboende.
Uppräknas årligen efter livsmedelsprisindex.
Matkostnad – korttidsboende
127,90 kronor per dag. Kantinleverans. Enligt avtal med Tekniska kontoret för 2
kantinleveranser.
Matkostnad – anhörigplats
127,90 kronor per dag. Kantinleverans. Enligt avtal med Tekniska kontoret för 2
kantinleveranser.
Lunch pensionär – portionsförpackning
62,07 kronor per lunch. Dryck och tillbehör ingår inte. Enligt avtal med Tekniska
kontoret.
Lunch pensionär – i Elefantens matsal
63,95 kronor per lunch. Kantinleverans. Dryck och tillbehör ingår. Enligt avtal med
Tekniska kontoret.
Lunch pensionär – på restauranger Solbacka och Nyhem
66,72 kronor per lunch. Dryck och tillbehör ingår. Enligt avtal med Tekniska kontoret.
Frukost – träffpunkt och dagverksamhet
20 kronor per frukost.
Lunch – träffpunkt och dagverksamhet
66,72 kronor per lunch. Enligt avtal med Tekniska kontoret.
Kaffe med dopp – träffpunkt och dagverksamhet
20 kronor per tillfälle.
Matdistribution
10 kronor per leverans. Ingår i maxavgiften (inkomstrelaterad).

Bårtransport


1 500 kronor. Bårtransport från särskilt boende när kommunen sköter om
beställningen. Beloppet följer aktuell upphandling.

Taxor och avgifter 2022

| 165

